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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

σπουδαιότερα τών ευρημάτων άποστέλλονται είς
Ρώμην...
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
, ~ Εν τί1 ί'αλλ. άρχ. σχολή ό κ. Ί. Σβορώνος ώ
μίλησε περί τών Έλλ. τέχνης σαρκοφάγων τής ΣιΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ IATA ΜΗΝΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
δώνος, τών ευρισκομένων έν τώ Μουσείφ τής Κ)πό·
πόλεως. Ίίρμήνευσε τήν λεγομένην τών Θρηνουσών
>Κ-ΐ*ί
γυναικών είς άς αναγνωρίζει τά μυθικά πλάσματα
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. I. Kfl ΛΟΓΕΓΟΠΟΤΛΟΣ
καί δή τάς Ήλιάβας, κόρας βηλ. τοΰ Ήλιου θρηνούίΚ-ΐΐί
σας τόν Φαέθοντα. Κατόπιν ύ κ.Πικάρ ώμίλησε περί
ΧΙΆ^ΡΟΛΤΗ εεησία δραχμαΐ 1 2.
τών λειψάνων τοΰ Ελλην. ποινικού δικαίου έν τη
vendetta τών νύν Αλβανών.
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ δραχμαΐ 2.
Ο κ. Κ. Ρωμαίος έκαμεν έν τή Άρχ. ‘Εται
ΓΡΑΦΕΙΑ Οδός Χαριλάου Τρικούπη άρι». 22α
ρεία άνακοίνωσιν περί τοΰ αετώματος τής Κερκύρας.
— Έν συνεδρίρ τής Ιταλικής άρχ. σχολής ή
δεσπ. Ταμάρο άνεκοίνωσε νέαν έρμηνείαν περί ιής
αρχαίας Ιεροτελεστίας τής Βουφονίας έπί τής ΆκροΤΕΥΧΟΣ 229-230
πόλεως πρός τιμήν τοΰ πολιούχου Διός. Άπέδειξεν
ΜΑΡΤΙΟΣ — «ΠΡΙΛΙΟΧ 1920
οτι ή διαδικασία τής διά πελέκεως θανατώσεως τοΰ
βοός είνε μία ένδειξις τής ΰπάρξεως στοιχείων έκ
τής Μυκηναϊκής θρησκείας καί δτι ή ιεροτελεστία
αϋτη έτελεϊτο έπί τοΰ μεγάλου βωμού ΒΑ τοΰ ΠαρΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
θενώνος, ^όστις εσφαλμένος αποδίδεται είς τήν Αθή
ναν ένο» ήτο τοΰ Διός. ‘Ο δόκωρ Γουΐδι ώμίλησεν
Καλλιτεχνικοί έκ&έσεις, υπό Κ.
είτα περί τοΰ κολοσσιαίου συμπλέγματος τής ΛυκοΤά 'Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμού Μεσούρας τοΰ λαξευθέντος ύπό τοΰ Δημοφώντος τοΰ
ιαφρασις Σ. Δε-Βιάζη.
Μεσσηνίου περί τοΰ οποίου πολλαί άντιγ^ωμίαι ύΣημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Δάφνιδος
πάσχουν. Ύπεστήριξεν δτι ό Δημοφών ύπήρξε καλ
λιτέχνης νεο-Αττικός.
Αντίλαλοι, υπό 'Αλιέως.
Β Γαλλική Άρχ. σχολή διά τοΰ διευθυντοΰ·
Ή πνευματική κίνησις έν Εύρώπη.
της κ. Πικάρ θά ένεργήση άνασκαφάς είς Θάσον καί
Φιλίππους.
Νοσταλγία υπό Λ. Τ.
R. Γαβριηλίδης.
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Συναυλίαι υπό Κ.
Μ.— ΙΙρό 100 ακριβώς έτών έγένετο ή πρώτη έκΓράμματα καί Τάχναι.(Σύμμικχα-άιαλέ^ις). δοσις τών απάντων τοΰ Άνδρέου Χενιέ. Είς τό Μουσεϊον Καρναβαλέ ύπάρχει πρωσοπογραφία του άποδι δομένη είς τόν Δαβίδ.
Φίλα, — Τό «‘Ελλ καράβι* τοΰ Σνλ.ωμού έχει
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
μεταφράση έμμέτρως ό Γ. Καλοσγοΰρος. Επίσης
•Τό αηδόνι καί τό γεράκι» καί τήν «Έλληνίδα μη
ιλχ ° Εν,“ν·υρνη ’Ο,Αανδός φιλάρχαιος κ. Άλφρ
τέρα».
Μουι· εδωρησεν είς τό Νομισματικόν Μουσεϊον
Ά&ηναίω. — Κατά τό έτος 1919 έγεννήθησαν
3800 αρχαία νομίσματα, έκ τών οποίων 1926 Μι- έν Άθήναις 5005 (2502 άρρενες) έναντι 4243 τοΰ
κρασιατιγχ. ’Κτίσης ό κ. Δημ. Τζιβανόπουλος έπίτι- έτους 1918. Άπέθανον 5980.
μος πρόεδρός τής 'Αρχ. -Εταιρείας έδώρυσεν συλλοΜουσικφ. — Τφ 187 1 ό ΙΙαστέρ είπεν ότι ή ’Ε
γην εξ 103 εκλεκτών αρχαίων έγγλύφων δακτύλιο- πιστήμη δέν έχε* πατρίδα. Μετά δεκαετίαν ό Σαίνλινών.
Σάνς έγραψεν δτι ή Τέχνη δέν έχει πατρίδα, άλλ’ οί
- Είς τόν λιμένα Πειραιώς είς δύτης άνέσυρεν καλλιτέχναι έχουν τοιαύτην, ώς άτομα.— Ό Τόμψων
ύπήρξε καθηγητής τών αρίστων βιολονιστών Μπουαρχαιανπλακα μέ παράστασιν έφιππου εφήβου
στεντόυί, Σοΰλτσε καί Καζαντζή. Φεύγων παρέλαβε
• Γ nEV συνεδ,ρ1“σει τ’Κ, ’Αγγλικής Άρχ. σχολής,
ο διευθυντής, αυτής κ. θύεις ώμίλησε περί τοΰ θα- μίαν berceuse τοΰ κ. Λαυράγκα διά νά τήνπεριλάβη
νατού του επι δεκαετίαν διευΟυντοϋ τής σχολής Χά- είς τό ρεπερτόριόν του.
σλοκ εξαρας την αφοσίωσίν του είς τήν μελέτην τής
Βυζαντινής αρχαιολογίας, ώς καί διά τόν θάνατον ΕΠΙ τή ένάρξει τοϋ Εικοστού έτους
του έφορου Κυκλάδων Σταυροπούλου. ΕΙτα ώμίλησεν τής «Πινακοθήκης», παρακαλοΰνται οί κ.
ο κ. Ορλανδος περί τοϋ μοναστηριού τής Βαρνάκοβας
κ. συνδρομηταΐ αυτής δπως σπεύσουν καί
εις την Δωριδα, οπερ έχρησίμευσεν ώς μαυσωλεϊσν
δια την οικογένειαν τών Κομνηνών Δούκα, ώς καί
άποατείλουν τήν συνδρομήν των, καθότι
περί του μοναστηριού τών Βλαχερνών παρά τήν θ-έλει διακοπή ή άποστολή τοΰ φύλλου εις
τώνΤ’ EV Χέ·εΐ είΊΐν 0 κ- Ούέϊ’ δ“
πάντα κα9·υστεροΰντα αύτήν. Θεωροΰμεν
^ά έίΧίΧ’«-ν ανα“χλυι·’Εων *15 Κρήτης έπιβάλλεται
περιττόν να ύπομνήσωμεν είς τούς συνδρομη^ϊκώ
καλυ'.ερ“7’ ΧΡονολογία τών ΜυκηΧη έν \?υμ“ϊων’ π0Ος TO0tO “ ή ^θλ'Ι Οά έ'ερτάς μας πόσον άπαραίτητος είνε ή έγκαιρος
γηοη έν Μυκηναις νέας ανασκαφάς.
πληρωμή
τής συνδρομής ώς έκ τής μεγάλης
~ ?ν Ροδ,Ρ κατ“
συνεχίζομένας ύπό τών Ίταλ,ων ανασκαφας ανεκαλύφθησαν τάφοι αρχαίων βααύξήσεως τών έκδοτικών δαπανών, αιτιιλεων τής νήσου, θέατρα, στοαί, νομίσματα. Τό
νες παρεμποδίζουν τήν τακτικήν έκδοσιν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
φερεκείδου

κ. Ν. Φερεκείδης καί κατά
τούς Βαλκανικούς πολέμους,
ούς παρηκολούθησε καί κα
τά τόν τελευταίου πόλεμον
έπί διετίαν παραμείνας είς
τό Μακεδονικόν μέτωπον
ήσχολήθη είς τήν άπεικόνισιν πλείστων στρατιωτικών
σκηνών, μορφών, τοποθε
σιών, άποδίδων αύτάς μέ
ζωηρόν φώς καί μέ πάσαν λεπτομέρειαν. Μετά
τήν πολεμικήν έκθεσιν ήν μετά τούς Βαλκανι
κούς πολέμους διοργάνωσε, νέαν πλουσιωτέραν
έμφανίζει μέ 120 πίνακας είς τήν αίθουσαν τοΰ
Κεντρικού Ξενοδοχείου. Παρελαύνει διά τών
περισσοτέρων πινάκων του ή ζωή τοΰ στρατο
πέδου είς τάς ποικίλας εκδηλώσεις της.
Ή διήγησις τής μάχης τοΰΣκρά άπό ένα τραυ
ματίαν πρός συμπολεμιστάς του καί ό Καταυ
λισμός είς τό Κιλκίς μετά τήν βροχήν, είνε οί
καλλίτεροι πίνακες του. Ό Καταυλισμός τήν
νύκτα μέ τήν,αχνήν ύποκύανον άπόχρωσίν του,
ή Πρωινή πορεία μέ τάς πρώτας ανταύγειας
eJi τό βάθος, έχουν δλην τήν ποίησιν τών δύο
άντιθέτων ώρών. Τό μαγειρείου είς τά χαρα
κώματα καί είς τό μέτωπον, τό Ταχυδρομείου
τοΰ συντάγματος, Μετά τό συσσιτίου, ό Καταυ
λισμός κάτω άπό τήν Καστανιάν, τό Γράμμα
τής μάνας,τό ΙΙαρατητήριο τοΰ Ι’ενικίοϊ μέ λίαν
έπιτυχή τήν διαφάνεισιν τών νερών δίδουν μίαν
χαρακτηριστικήν έντύπωσιν τής ύπαίθρου ζωής
τού στρατιώτου καί τών ασχολιών του έν ώρα

άναπαύσεως. Έκ τών τοποθεσιών ξεχωρίζουν
αί Ήπειρωτικαί: τό Τεπελένι, τό Φρούριον τών
Ίωαννίνων, έκ δέ τών χωρικών τύπων ή Χω
ρική Δελβινιώτισσα, ή πρόσφυξ Ήπειρώτισσα,
δ Σουλιώτης, ή Σουλιώτισσα, μία Χωρική γε
μάτη φλωριά.
Έκ τών πινάκων θεμάτων μή πολεμικών
τά όποια παρεντίθενται μεταξύ τών στρατιωτι
κών έργων του, ιδιαιτέρως έλκύουν τήν προσο
χήν αί απεικονίσεις τών ιστορικών μονών, τρεϊς
τοΰ Όσιου Λουκά, ή τής Σκριπούς, ή τής μο
νής Φιλοσόφου, θαυμασία οέ ή πιστότατη Αντι
γραφή τών δύο ψηφιδωτών τοΰ ναού τοΰ 'Αγίου
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, μία τοΰ Μεγαλομάρτυρος αγίου μετά τών κτιτόρων του καί άλλη
τοΰ 'Αγίου Σέργιου.
’Εκθέτει πρός τούτοις τοπεία τινα καί προσω
πογραφίας. Έκ τών πρώτων διακρίνονται οί
ΙΙλάτανοι τής Κασταλίας, τά Έλατα τοΰ
Παρνασσού, ή Δύσις στή Βουλιαγμένη, έκ τών
δευτέρων ή προσωπογραφία τοΰ κ. *Αλ. Καραπάνου καί ή τής κ. A. Κ. Διά τάς ’Αθηναϊκάς
άπόψεις τής Άκροπόλεως καί τοΰ Τζαμίου—
θά παρατηρήσωμεν δτι παρουσιάζονται τόσον
ζωηραί, ώστε νά καταντούν αφύσικοι. Σχεδόν
δέν άναγνωρίζει κανείς τά έρείπιά των, τόσον
πολύ είνε φωτισμένα καί έξωραϊσμένα.
Οί πολεμικοί όμως πίνακες τί θά γείνουν;
Υπάρχουν μερικοί οί όποιοι πρέπει νά άνατυπωθοΰν ύπό τοϋ Κράτους ίνα άναρτηθοΰν είς
τά σχολεία, ώς μία διαρκής ύπόμνησις τών
Εθνικών άγώνων.
»
Μαλέα

Ό κ. Μαλέας, ό άντιπρόσωπος τών μαλλια1

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ρών είς τήν ζωγραφικήν είς τήν νέαν έν τφ
Ζαππείφ έκθεσιν του,είνε όαύτός ξενότροπος έμπρεσιονιστής μέχρι; άκαταλήπτου.Μαθητής τοΰ
Ερρίκου Μαρτέν, ταξειδεύσας εί; τήν Αίγυπτον
καί Συρίαν, μα; έδειξεν εί; προηγουμένας έκθέσεις τάς παλαιάς ζωγραφικά; του έντυπώσει;·
τώρα μάς δίδει τοπεϊα τής ’Αττικής, τοΰ Μιστρά, τοΰ Ταΰγετου. ’Ανώτερος είς τά ανατο
λικού θέματος έργα του. Ή Ελληνική φΰσις
δέν τδν ένέπνευσβ, πολύ περισσότερον δέν τδν
κατέκτησε. Περνά απ’ έμπρός της μέ πρόχειρα
σκίτσα- δέν τήν ήσθάνθη ή δέν ή μπόρεσε νά
τήν άποδώση ; ’Απαίσιοι οί βράχοι τού Φαλή
ρου καί ή Ζέστα(!) τοΰ Φαλήρου, ή 'Αγία Σο
φία—δένδρα βλέπει τις άλλ’ δχι καί ναδν —τά
Καλαμάκια τής ’Αττικής, έ Ταΰγετο;, δ Ί’μηττδς— δύο άπδ τά ποιητικώτερα δρη τής Ελλά
δος—άνέκφραστα,άποκρουστικά,ή Γλυφάδα, τδ
Φωτισμένο σύνεφο— μάλλον μία όδίς έκρηγνυομένη—ή Σαλαμίνα, δλα αύτά δέν είνε 'Ελλάς,
δέν είνε ζωγραφική. Μόνον τά "Οράματα τοΰ
Ταϋγέτου άντέχουν είς τήν κριτικήν. Μά; ανα
κουφίζουν. "Άν καί πολύ νεωτεριστικά ζωγρα
φισμένη, καλή ή Πεντάκοουνη βρίσι τής Κα
σταλίας ώς καί ή προοπτική τής Μονής
Παντανάσσης τοΰ Μιστρά.
Πολύ καλά έκαμεν δ κ. Μαλέας καί παρέ
θεσε καί μερικά έργα του παλαιότερα. Άν καί
γνωστά, μάς κάμνουν νά έκτιμήσωμεν ένα καλ
λιτέχνην ζωγράφον, καί όχι ένα ίδιότροπον
σχεδιαστήν. Τδ τρίπτυχον τοΰ Λιβάνου, οί τά
φοι αγίων είς τδ Φαγιούμ, αί Πυραμίδες, δ
Πύργος τοΰ Λέανδρου έχουν ένα ίδιάζοντα χα
ρακτήρα, δστις είνε άξιος έκτιμήσεως. Είς αύτά
πρέπει νά προστεθή καί τδ Βραδινό ήλιόλουσμα.
Ή ζωγραφική τοΰ κ. Μαλέα διακοσμητικοΰ μάλλον χαρακτήρος, μέ μίαν άστάθειαν τε
χνοτροπίας, έπιζητεΐ τήν καινοτομίαν. Άλλά
λείπει ή καθαρώς καλλιτεχνική αϊσθησις,
ή λεπτή, ή Αρμονική άπεικόνισις μιάς ύπερόχου φύσεως, δπως ή ’Αττική.
*

Μηλιάδου—Μπραέασα.
Ό κ. Σ. Μηλιάδης καί δ κ. Δ. Μπραέσσας
είνε δύο μετριόφρονες, άλλ’ ευσυνείδητοι ζω
γράφοι. Ή ψυχική των διάθεσις καί ή καλλι
τεχνική των έκδήλωσις είνε τόσον άρμονικαί,
ώστε ή έκθεσις των είς τδ «Κεντρικόν», μέ τήν
άναμίξ τοποθέτησή τών έργων των, δέν πα
ρουσιάζει καμμίαν δυσαρμονίαν, άπ’ έναντίας
μίαν ταύτότητα άντιλήψεων. Ό κ. Μηλιάδης
γνωστότερος τοΰ συντρόφου του, σπούδασα: έν
Μονάχω ύπδ τδν Γύζην καί έπί πολύ διαμείνας έν 1 Ιαρισίοις, δπου καί έξέθεσε, παρουσιά
ζει μίαν έργασίαν, τής όποιας τδ κύριον χα

ρακτηριστικόν είνε ή καλή άπόδοσις τής Έλλ.
φύσεως. Ή ψαράδικη ζωή τής Αίγίνης, δ λιμήν τοΰ Πειραιώς, τά λιμνάζοντα νερά τοΰ
Αίτωλικοΰ άναπαρίστανται εϊς ελκυστικά; άπδψεις. Άπδ τά έργα του —43 τόν άρθιμδν έξαιρετικήν έντύπωσιν κάμνουν τό ’Απόβροχο στό
παληδ
λιμάνι, θαυμάσιον εις χρωματικήν
συμφωνίαν, ή Νησιώτικη αύλή τής Αίγίνης, ή
Αττική Έληά, ή κατοπτρισμένες έληές τοΰ
Αίτωλικοΰ, τό Πρωί στά Περιβόλια τής Αίγί
νης, τά "Ελη τοΰ Αίτωλικοΰ, τό Χωριατόπου
λό—μιά καλή σπουδή υπαίθρου.
'Ο κ. Μπραέσσας έκθέτει ύπερεκατδν πίνα
κας, έκ τών δποίων είνε ύπδ πάσαν έποψιν Αρε
στοί είνε ή Καστέλλα, ή Γαλήνη, τδ Πασσαλιμάνι, ή δδδς Ρούφ μέ τδ προοπτικόν βάθος,
τδ πατρικόν του σπίτι είς τδ Αίτωλικόν, ή χω
ρική αύλή μέ ένα ώραίον φωτισμόν, ή Αρμο
νία—κούρδισμα κιθάρας —τδ Τουρκολίμανο, δ
Ταρσανάς,δ Εσπερινός—μία καλογραία άναγινώσκουσα,—ή Μαούνες, ή Μοναξιά, τδ Χωρια
τόσπιτο, μία μελαγχολική Εσπέρα, καί άνώτερον δλων τά «Αίτωλικιώτικα σπήτια». Παρα
τηρεί τις τδν διαφορετικόν χαρακτήρα μέ τδν
δποΐον ή φύσις παρουσιάζεται είς τήν σειράν
τών πινάκων άμφοτέρων τών ζωγράφων. 'Η
’Αττική ηλιόλουστος, διαυγής, άνθηρά, τδ Αίτωλικδν ύγρόν, σκιερόν, μελαγχολικόν. Ή ξηρά
μέ τήν βλάστησιν καί τά σπήτια της, ή θάλασα μέ τούς κυματισμού; καί τά καΐκια της
έναλάσσονται είς ένα τόνον φωτός Αρμονικόν,
δσω καί διάφορον.
¥

Παλαιών έ'ργων.

Είς τδ Κεντρικόν θέατρον έξετέθη συλλογή
301) παλαιών άντικειμένων,άργυρών καί έκ πορ
σελάνης, εικόνων, έπίπλων, Αγαλμάτων, μικρο
γραφιών καί κομψοτεχνημάτων, κομισθέντων έκ
Φλωρεντίας κα’. κληρονομηθέντων ύπδ τής οικο
γένειας Μαυρομιχάλη. Τδ σπουδαιότερον μέρος
άποτελοΰν 78 εικόνες ζωγράφων τοΰ ΙΕ—ΙΗ'
αίώνος.Έν τρίπτυχον τοΰ Ντέλ - Φιόρε, (1407)
παριστών τήν Παναγίαν, τδν Άγ. ’Αντώνιον
καί τδν Άγ. ’Ιάκωβον άναφερόμενον είς συγ
γράμματα καί πιστό ποιούμενον αύθεντικώς είνε
τδ άριστον. Έπίσης ή Άγ. Οικογένεια άποδιδομένη είς τδν Κορέγγίον, άλλη άποδιδομένη
είς τδν ΙΊιντούϊκι, μία γραία Φλαμανδικής σχο
λής είνε μεγάλης άξίας. Έκ τών δρειχαλκίνων
άγαλματίων τδ Κυνήγιον κυνών κατ’ έλάφου
τοΰ Μέν είνε καλλιτεχνικώτατον, ώς καί άλλα
αντικείμενα, σκεύη τής έποχής Λουδοβίκου τοΰ
ΙΣΤ', καλλιτεχνήματα έξ έλεφαντοστοΰ, καθί
σματα Βυζαντινά καί αρχαία ύφά',ματα. Ήγόρασαν έκ τών έκτεθέντων ή Έ3 ν. Πινακοθήκη
καί τινες φιλότεχνοι.

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
74
Ή ΈλληνΙς μητέρα. )
Κρεμασμένο είναι τό σπαθί κοντά στήν κού
νια, ώ αποκοιμισμένο παιδί μου, άλλά τό χέρη
ποΰ τό έσφιγγε στή νίκη δέν είναι πειά εδώ.
Μακρύς ό λάκος π άνοιξε ώς κλεϊ τό γίγαντά μου. ’)
Χωρίς άλλο στες κοιλάδες καί στά βουνά τρέ
χουν οί καπνοί άπό τές ατελείωτες μάχες. Άλλά
τό αμέριμνο κορμάκι, ποΰ τώρα κουνώ μέ τό
χέρι μου, αύριο θά γίνη δύναμι ποΰ θά τήν διευθύνη δ νοΰς καί έτσι τό στήθος θά είναι εν
τελώς γυμνασμένο στόν πόλεμο γιά νά άντισταθή
στες σαϊτιές τής Μοίρας. ’Ατελείωτη είναι ή
φαρέτρα της, άλλά δέν τήν αδειάζει απάνω σε
όλους. Ή βροχή τών σαϊτιών τη; πέφτει στά
ύψη τών παλληκαριών, ποΰ σταθεροί έκεΐ δεί
χνουν στόν αγώνα πώς έχουν θεϊκή καταγωγή"Ο,τι καί άν χάνη κανείς, τή χαρά, τά πλούτη
τά βασίλεια τίποτε δέν σημαίνει, άν ή ψυχή
μένει ολόρθη. Άγνατεύει αύτή τριγύρω της
τές καταστροφές χαμογελώντας καί τά ερείπια
Ανθίζουν λίγο, λίγο.
’Ανθίζουν δλοΰθε έως τόν τάφο. Καί ’κεϊ
ακόμη στή σκοτεινή σκόνη ξεφυτρώνουν τοΰ
Παραδείσου τά άνθη. Κάμε γλήγωρα, αγαπη
μένο μου βάρος τοΰ κόρφου μου καί τή; αγκα
λιά:, νά μεγαλώσης, γιά νά γίνης τρομερό βά
ρο: έκεΐ, ποϋ δ χείμαρρος τοΰ έχθροΰ μουγκρί
ζει. Τό χέρι σου δέ θά Αγκαλιάση πειά τό λαι
μό μου, άλλά τό όλεθροφόρο αύτό σπαθί..
Έτσι οί δύναμες τής Μοίρας άν καί τρανές,
καί άν πέσης στή μάχη, μένουν όπως τά λικνί
σματα τής κούνιας, ποΰ τώρα σέ αποκοιμίζουν.
Κάμε γλήγορα νά μεγαλώσης μή δίχως μάννα
μείνης. Αύτή θά ζώση τό σπαθί, άποκάτω στους
μαστούς. Σημαία καί σπαθί, ψυχή καί νίκη.
Αισθάνομαι μέσα μου τήν ψυχή τοΰ πατέρα
σου. Βλέπω ποΰ τριγυρίζομαι άπό πολλές Άμα
ζόνες.Κάνεις στή μάχη δέν ρωτάει άν ειναιάνδρας
ή γυναίκα. Κύττα τούς λάκκους, άλλά τί μπο ρεϊς νά ϊδής I’Αμέτρητοι λάκκοι είναι γεμάτοι
άπό πεθαμένους μας : Πέφτουν τά κορμιά, άλλα
μένει τό έργο γιά τήν πατρίδα. "Ολα τά στή
θια έχουν μονάχα αύτή τήν άναπνοή, ποΰ γί
νεται γενική φλόγα πολέμου, ποΰ τρυγιρίζει στή
γή καί στή θάλασσα καί σοΰ κάνει νά σκιρτά ή
κούνια. Σκίρτα, ώ κούνια, μέ εύχάριστη εύχή
γιά τό μέλλον. Γλυκά, γλυκά ή τύχη μοΰ χαμό

γελάει, γιατί τή στιγμή αύτή ανοίγουν τά Αγα
πητά βλέφαρα καί άφίνουν νά φαίνεται τό χα
μόγελο τή; ματιά; ποΰ γιά όλου: είναι Αβέβαιο
καί τρομαχτικό, ξέχωρα από μέ. Έλα, αγαπητό
βλαστάρι τοΰ σπλάχνων μου. Θά Απομακρυνθώ
γιά μιά στιγμή άπό αύτό τό σπίτι γλίγορα, για
νά σοΰ χαϊδέψη τό μέτωπο δ καπνός τής μάχης
καί νά Αναπνεύση; πολύ καί βαθειά τό αναμ
μένο μπαρούτι τοΰ άφανισμοΰ.
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Ή σκεπασμένη γυναίκα
'Ένα όνειρο γεμάτο άπό παλλομένη ζωή μοΰ
έδειξε στό μυστικό του αιθέρα μία Μορφή, ποΰ
άν καί σκεπασμένη μέ βέλο, σέ όλα έφαίνετο
θεία, καί σέ αύτή τή στάσι τήν Ακίνητη.
Πες μου, μοναδική ξένη τοΰ αληθινού κό
σμου, άν ή φίλη τή; καρδιάς μου έσώθηκε καί
άν τό λαμπρότερο στεφάνι τοΰ ούρανοϋ είναι
στό κεφάλι σου καί τό φίλημά μου, τό φίλημά
μου στά πόδια σου. ΙΙειό μεγάλη μιά; γιορτής
τοΰ ούρανοΰ, που άπό τριαντάφυλλα νά έσκέπαζε τή θάλασσα, πλουσιότερη απ αύτή είναι
μία μικρή λέξι θεϊκή, ποΰ στήν Ακοή τοΰ αν
θρώπου μπαίνει. Πές μου αν έσώθηκε γιατί
ακόυσα άπό στόματα πλασμένα άγια ποΰ στά
άπλαστα μάτια τό χιόνι είναι Ακάθαρτο. Άπό τή
στιγμή, ποΰ δ τάφος έκρυψε τήν όψι της απ’ τόν
κόσμο, ποΰ μέ αναγαλλίασι καί αγάπη έβλεπε
τήν πορεία τής ζωής τη; καί έσκόρπαε τον
έπαινο, δοξασμένο άνθος τής Ανθρώπινης ευ
γλωττία;, μέ κατεβασάνιζε αύτή ή υποψία, καί
ακόμη περισσότερο ή Αδυναμία νά τή λύσω.
Τότε κάθε πράγμα καλό στή ζωή, ήτο Αβέβαιο
στά μάτια μου, δ'πω; τή νύχτα στήν εκκλησία
τό Ακοίμητο φώς, σάν είνε έτοιμο νά σβύση Λα
μπυρίζοντας άναδέυεται καί σαλεύουν τρεμουλιστά αί εικόνες τών Αγίων, αί πλάκες τών τά
φων, καί όλα γύρω γύρω φαίνοντα έτοιμα νά
χαθούν άπ’ τά μάτια. Άλλ’ ή Θεά, ποΰ τώρα
μπρός μου στέκει, μπορεί, θά μπόρεση στα
σιήθια μου νά οτήση τόν Παράδεισο ή τήν Κόλασι, γιατί αύτή ήταν καί είναι στήν ψυχή μου
εκείνο ποΰ στό σώμά μου είναι ή ψυχή. Έγνωρισαν τήν Αγνότητα τοΰ έρωτός μας, ή ημέρες
γεμάτες άπό ήλιο, καί ή μάκρυνες νύχτες ποΰ
μαζί έπεράσαμε. Κάνει; ποτέ δέν τό έμαθε,
οΰιε θά τό μάθη κάνεις. ΊΙτανε πηγή ποϋ
έτρεχε δίχως τοΰ φλοίσβου τόν ήχον μυστικά.
Ή ώραιότης τών σκέψεων, αισθημάτων, κινή
·) Τά παρακατιόντα ύπ’ αριθμόν 74, 75, 70, 77 σεων καί τών λέξεων, ήτανε μία μελφδία μέ τήν
78 είναι είς πεζόν λόγον, καί ό ποιητής ήθελε νά τα
Αρμονία τής Μορφή; εκείνης καί σέ τόσο πλού
στιχουργήση, άλλ’ ό θάνατος τόν ήιιπόδισε.
1) ΊΙ έκφρασις αύτή εύρέθη ελληνιστί γραμμένη τον ξάστερο έφαίνετο τό βάθος, δπως στό βά
θος τών καθαρών καί βαθυών νερών τής θάάπό τόν Σολωμόν.
Ο

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λασσας βλέπης τήν αθάνατη πέτρα ντυμένη
άπό πρασινάδα. Άπ’ αυτή ανάβρυζε ή ζωή καί
μέ έκύκλωνε μέ ακίνητη δύνααι δπως τώρα μέ
κυκλώνει δ Θάνατος. Στό στήθος μου έχτύπα δ
ουρανός μέ δλες τέςφωιές του. Άλλ’ δταν ή γή
τοϋ τάφου αγγίζοντας τό λε'ψανό της έγεινε
ναός, δ θάνατος, δ καθημερινός θάνατος, έφάνηκε οτΰ κόσμο πράγμα απίστευτο καί νέο. ΊΙ
(ομορφάδα τών γυναικών ήτο γιά πολύ καιρό
'ίχνη καί θλιμμένη. Ό άνδρας έκλαψε και έφά·
νηκε ισχνός σάν τή γυναίκα. Ίσω; θά καθήσουν
εκεί τριγύρω της αγιασμένα τά αγνωσία κόκ-

καλά της. Ίσως τά σκουλίκια δέν θά γεννηθούν.
Ίσως δέν θά λυώση τό κορμί της ποτέ. Ίσως
θά είναι πάντα ωραία καί έκεϊ μέσα. Ίσως—
τρελλός είμαι
ίσως αύριο θά άναστηθή !
Άλλά γιατί, μιλώ; γιατί αν δλα τά μεγα
λεία κατέβαιναν στά πόδια μου καί τότε θά
έζητοϋσα τό καλό μονάχα απ' τά μάτια της.»
Εκείνη τή στιγμή ή Μορφή ξεσκέπασε τό
πρόσωπο καί έφάνηκε ή φίλη, δοξασμένη καί
γελαστή.

Μετάφοαοις ΣΠ. ΔΕ—ΒΙΑΖΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Ζάν Μορεας - ’Αναμνηστική πλάξ. — Ή ημέρα
καί τό έτος τοΰ Σολωμοΰ.— Ό στέφανος τοϋ Ρή
γα τοΰ Φεοραίου. — Αί Αρχαιότητες τής Άν.
Μακεδονίας. — Ή Άγια Σοφία. — Τέχνη καί
πολιτική. - Ευζιονος μούμια. — Τρεις συναυλίαι.
ΖΑΝ Μορεάς ήτο
"Ελλην τήν ψυχήν —
καθ’ δλην του τήν ζωήν
— πολιτογραφηθείς ο
λίγον πρό τοΰ θανάτου
του Γάλλος ύπήκοος.Έπί τή δεκάτη έπετείφ
τοΰ θανάτου του έν Πα
ρισίοις έμνήσθησαν αυ
τόν θερμότατα. Αί πε
ρισσότεροι Γαλλικαί εφημερίδες, ή «’Ηχώ τών
Παρισίοιν», δ «Χρόνος», ή «Αξιόν Φρανσαίζ» δ «Γαλάτης», ή νέα έπιθεώρησις «Άνα
γέννησις» καί άλλα περιοδικά έδημοσίευσαν μακρά άρθρα έξαίροντα τό έργον καί τήν ζωήν
τοΰ ποιητοΰ, ή δέ «Revue Critique» καί ή
• Mincrve Francaise», έξέδωσαν ειδικά τεύχη α
φιερωμένα εις μνήμην του, μέ κρίσεις έξεχόντων Γάλλων λογίων.
Αί Άθήναι είς ας έγεννήθη καί έζησε τά νε
ανικά του έτη, καί έγραψε τά πρώτα ποιήματα
δέν έμνήσθη τοΰ μεγάλου ποιητοΰ. Καμμία ε
πιμνημόσυνος τελετή. Μόνον δ Δήμος Αθη
ναίων άπεφάσισε νά έντοιχίση αναμνηστικήν
πλάκα εις τήν έπί τής δδοΰ Φιλελλήνων οικίαν
έν ή έγεννήθη δ ποιητής τών «Τρυγώνων καί
Έχιδνών» καί τών «Stances». "Ο Δήμος καί άλ
λοτε έτίμησε τόν Ίωάννην Παπαδιαμαντόπου λον, όνομάσας μίαν ’Αθηναϊκήν οδόν μέ τό
φιλολογικόν του όνομα. Έγινε πρό τίνος καί
μία διάλεξις ύπό νεαρού ποιητοΰ έκ τής δμάδος τών «Νέων», ό δέ συγγενής τοΰ Μορεάς
κ. Μαλακάσης έξέδωκε μετάφρασιν τών «Στρο
φών». ’Επίσημος όμως ύπό τής Πολιτείας ή
Σωματείου φιλολογική εορτή δέν έγινε.'Η «Έ
ταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων» μόνον
διά γεύματα ζώντων και στεφάνους νεκρών
άσχολεΐται.
¥

Κάποιος λόγιος ευφάνταστος προέτεινε νά δ
ρισθή μία ημέρα γενικοΰ εράνου δ'ά τόν ανδρι
άντα τοΰ Σολωμοΰ. Διά νά τιμηθή πραγματικώς ή μνήμη τοϋ Έθν. ποιητοΰ πρέπει νά
γίνη πρώτα γνωστός εις τόν λαόν, δστις ήξεύρει
μόνον τήν πρώτην στροφήν τοΰ ύμνου. Τής η
μέρας τοΰ Σολωμοΰ πρέπει νά προηγηθή του
λάχιστον έν έτος συστηματικής εργασίας διά
διαλέξεων, εκδόσεων, διδασκαλίας έν σχολείοις
δπως γνωρίσωμεν εκείνον, δστις πρόκειται νά
μαρμαρωθή.
*
Πολλάκις έδόθη δυστυχώς αφορμή άπό τών
στηλών αυτών νά έκτραγωδηθοΰν τά βάσανα
τών Έλλ. ανδριάντων. Γνωστός αστυνόμος τής
καταδιώξεως είχεν χαρακτηρίση ανικάνους τούς
Αθηναίους λωποδύτας, άφοΰ δέν είχαν άκόμη
κλέψη τόν έκ χρυσής δάφνης στέφανον τοϋ Αν
δριάντας τοΰ Ρήγα Φερραίου. Οί λωποδύται
δέν ήθέλησαν νά άφήσουν τό έπάγγελμά των
έκτεθειμένον είς τήν ειρωνείαν, καί έκλεψαν όχι
τόν αστυνόμον, άλλά τόν χρυσοΰν στέφανον.Καί
ή έπέτειος τής Έθν. έορτής εύρε τόν Τυρταίον
τοΰ Άγώνος μέ τήν κεφαλήν γυμνήν άπό τό
κόσμημα τής εθνικής ευγνωμοσύνης.
¥

Οί Βούλγαροι έλεηλάιισαν καί έσύλησαν τάς
Αρχαιότητας τής Άνατολ. Μακεδονίας καί άλλας μέν έπώλησαν είς εύτελεστάτην τιμήν, άλλας δέ μετέφεραν είς Σόφιαν Επίσης διήρπασαν κειμήλια τών Έλλην Ναών καί μονών. Ή
Γαλλία καί ή ’Ιταλία άπε'στειλαν είδ κάς έπιτροπάς είς Βερολϊνον καί Βιέννην δπως λάβουν
δπίσω όσα έργα τέχνης άφηρέθησαν άπό τά
καταληφθέντα μέρη κατά τήν διάρκειαν τοϋ
πολέμου. Ή Ελλάς δέν έπρεπε νά κάμη τό ί
διον ; Καί δέν έπρεπε ή “Ενωσις τών Βουλγά
ρων καλλιτεχνών καί συγγραφέων ή οποία έκαμεν έκκλησιν πρός τάς Μ. Δυνάμεις διά τήν
παλινόστησιν τών Βουλγάρων, νά κάμη έκκλησιν πρός τήν Βουλγαρικήν Κυβέρνησιν νά έπιστραφοϋν τά έλλ. ιστορικά κειμήλια μαζή μέ
τά άπελευθερούμενα εδάφη είς τήν Ελλάδα ;
Καί κάτι άλλο συναφές μέ τήν ειρήνην. Ά-

νεξαρτήτως τής τύχης τής Κ)πόλεως, ή ’Αγία
Σοφία μετά τής περιοχής τών παλαιών Βυζαντικών Ανακτόρων δέν έπρεπε νά περιέλθουν
άπό τοΰδε είς τήν κατοχήν τής 'Ελλάδος, κα·
ταργουμένου παντός δικαιώματος τής Ί'ψ. Πύ
λης ; Τά θλιβερά ερωτηματικά . . .
¥

’Άν ή Τέχνη εξημερώνει τά ήθη, άπεδείχθη
εσχάτως ότι εξαγριώνει τά πάθη. ΊΙ πολιτική
διευθύνει τό ρόγχος της παντού. Αί άποδοκιμασίαι κατά τής Μαρίκας Κοτοπούλη, καλλιτέχνιδος τιμώσης τήν Ελλάδα, καί έν Κ)τόλει
καί έν Άθήναις διά κομμ ιτικούς πολιτικούς λό
γους ένεποίησαν οίκτράν έντύπωσιν. Εύρέθησαν
δεκάδες ΰπελλήνων οί όποιοι ήθέλησαν νά ε
ξυπηρετήσουν τά κομματικά των συμφέροντα
καί νά εκδηλώσουν Αντιλήψεις βανδαλικός, δργιάζοντες είς τόν ναόν τής Τέχνης. Καμμία λέξις δέν είνε ικανή διά νά στιγματίση τάς άγριας
σκηνάς αί όποΐαι έξω τής σκηνής διεδραματίσθησαν είς βάρος τής μεγάλης καλλιτέχνιδος καί
τών ανύποπτων θεατών.
*
Τό Λαχειοφόρον δάνειον έθεσεν εις κίνησιν

τά πινέλα τών ζωγράφων. Τήν οδόν Σταδίου έκόσμησαν τεράστιαι διαφημίσεις έγχρωμοι, πα
ραστάσεις εθνικής ύπ ιθέσεως. Αί είς τό ύπουργεϊον τών Οικονομικών ά>αρτηθεΐσαι ησαν όν
τως καλλιτεχνικοί καί μέ έννοιαν ένδιαφέρουσαν.
Άλλ’ ή Αίγυπτιοποίησις τοΰ Εύζώνου μέ τήν
απέναντι αύτοΰ Ελλάδα,δχι όμως αντιαισθητική
ήτο, άλλ’ ήκιστα έθνικιστική.Ρυθμός Αραβικός
είς τόν Έλληνικώτατον τύπον τής λεβεντιάς ;
Εκτός άν ήθελε νά πρωτοτυπήση ό καλλιτέ
χνης καί άλλο έσκέφθη νά κάμη καί άλλο πα
ρουσίασε.
¥

Είς τήν πλημμύραν τών συναυλιών, έκ τών
οποίων άλλαι μέν κατ’ έθιμον δίδονται, άλλαι
διά υλικήν ένίσχυσιν, τρεις πρέπει νά τύχουν ε
ξαιρετική; μνείας διά τήν εξαιρετικήν αξίαν
των. 'Η τοϋ Τόμψον, ή τοΰ Φρήμαν καί ή τοΰ
Σαίν-Σάνς. Τρεις μυσταγωγίαι τής αρμονίας,
αί όποΐαι μάς κάμουν νά λησμονώμεν μερικά
τσαγκρουνίσματα προώρων φιλοδοξιών ή πτω
χών έπαγγελματιών.
ΔΑΦΝΙΣ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ο ΝΕΟΣ “ΟΙΔΙΠΟΥΣ,.

Είς τό «Χειμερινόν Ιπποδρόμων» τών Πα
ρισίων έπαίχθη ένας νέος «Οίδίπους Τύραννος»
ττοΰ Γάλλου Σαιν Ζόρζ ντέΜπουαλιέ,συγγρ ι ρέως
δοϋ γνωστού παρ’ ήμΐν «Καρναβαλιού τών παιγιών». Ή ύπόθεσις είνε ή τοϋ αρχαίου άριστουρ’ήματος, άλλά τοΰ έδωσε έκφρασιν μεσαιωνικήν.
γΕγινεν δ Οίδίπους μάλλον «μυστήριον» ή τρα'ωδία. Υπάρχουν συνε πώς πολλοί αναχρονισμοί.
Οί Οίδίπους προσφωνεί τούς αύλικούς κυρίους».
Γ νονται ’Ολυμπιακοί αγώνες, ή όλη δέ παράστασιςήτο «Ανάγλυφος». Πρωταγωνιστής ό ανα
μορφωτής τής σκηνοθεσίας Ζεμιέ. Έκ τοΰ αρ
χαίου ποιήματος δέ έμεινε τίποτε, ό τραγικός
Λαβδακίδης ένεφανίσθη σύμφωνα μέ τάς άντιλείψεις τής σχολής τοΰ Νατουραλισμού. Τό έρ
γον, αν καί θεαματικόν, άπέτυχε.
Η "ΘΕΟΔΩΡΑ,,

Μία άπό τάς μεγαλειτέρας κινηματογραφικός
εταιρείας τής Ιταλίας άπεφάσισε νά κάμη κινη
ματογραφικήν άναπαράστασιν τοΰ γνωιτοτάτου
δράματος τοΰ Σαρδοΰ «Θεοδώρα». Είς τό Παριόλι ένας Απέραντος χώρο; διετέθη διά νά κατασκευασθοΰν Ανάκτορα, ναοί καί βασιλικοί θά
λαμοι, μέσα είς τούς οποίου: θά έκτυλιχθή τό
δράμα. Έπί μήνας κόσμος ολόκληρος ζωγρά
φων, αρχιτεκτόνων καί ήθοποιών καταγίνεται
είς τό μέρος εκείνο, ή όλη δέ έργασία έπιβλέπεται άπό τόν κ. Μολμέντι, τόν γνωστόν συγ
γραφέα μεσαιωνικών καί Βυζαντινών μελετών

περί Βενετίας, ήδη δέ υφυπουργόν τών Καλών
Τεχνών.
Αί κινηματογραφικοί έφημερίδες βεβαιώνουν
ότι ή «Θεοδώρα» θά είνε ή μεγαλειτέρα έως
τώρα κινηματογραφική προσπάθεια, κατά πολύ
Ανώτερα καί από τήν περίφημον «Καμπίρια»
τοΰ Δ’ Άννούτσιο.
ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ EIKQN

Δύο μοναχοί Νικοδήμου τής σκήτης Καυσοκαλυβίων τοΰ Άγ. Όρους έχουν κατασκευάση
έν Αριστούργημα ξυλογλυπτικής διά τό όποιον
εΐργάσθησαν 5 μοναχοί επί 15 έτη. ΊΙ είκών
70χ80 είνε συμβολική παράστασις τής Καινής
Διαθήκης παριστώσα τό μυστήριον τής ένσάρκου
Οικονομίας, ολόκληρον δηλαδή τήν ύπόστασιν
τής Χριστιανική; θρησκείας. Τό ξύλον (πύξος)
εινε μονοκόμματον. Απεικονίζονται αί σπου
δαιότεροι σκηναί τής ζωής τοΰ Χριστού, τά θαύ
ματά του, τό μαρτύριόν του. Είς τήν βάσιν ή
Ιερουσαλήμ, είς τό εσωτερικόν περιθώριον οί
Απόστολοι καί είς τό κέντρον ή Δευτέρα Πα
ρουσία. Μόνον διά φακοΰ δύναται τις νά άντιληφθη τήν γενομένην θαυμαστήν
έργασίαν.
Οί άνθρωποι έχουν κίνησιν, δλα έχουν έκφρασιν
μεγάλην. 'Η έργασία των έγένετο μυστικά διά
τόν φόβον τής αντιδράσεως τών άλλων μονα
χών. ΙΙολλάκις απηλπίσθησαν ένεκα τοΰ οικο
νομικού Αδιεξόδου, άλλά τέλος ένίκηταν. Έθανείσθησαν—διά νά ήμποροϋν νά έργασθοϋν —
10,000. δρ.Ή καλλιτεχνική άξία τοΰ έργου, μο
ναδικού είςτόν κόσμον,εΐνε άνεκτίμητος.Δέν έπρε-

5

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πεν ή Κυβέρνησις νά τό άγοράση διά νά τό
χαρίση εϊς την Έθνικήν Πινακοθήκην ;
Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Ό σερ Τζών-Ααββρή, είς εκ τών μεγαλειτέρων Άγγλων ζωγράφων, τελειώνει κατ’ αύτάς
εν νέον έργον του, «Τήν πτώσιν», έν τώ όποίφ
παριστά τόν δελεασμόν τοΰ Άδάμ.
Έν ανέκδοτον έξυπνότατον Αποδίδεται είς τό
έργον τοΰτο τό προοριζόμενον διά τήν προσεχή
ζωγραφικήν έκθεσιν τοΰ Λονδίνου.
Πολλάκις δ σέρ Τζών Λαβερή είχε καταλάβη
τόν κηπουρόν του άποθαυμάζοντα τόν περίφημον πίνακα. Ό θαυμασμός τοΰ καλοΰ κηπουροΰ
έκολάκευε κατά βάθος τόν ζωγράφον.
Μίαν ημέραν τόν ήρώτησε*
— Βλέπω, Μπόμπ, νά σοΰ άρέση αύτό τό
ταμπλώ.
Τότε ό κηπουρός έσκέφθη μίαν στιγμήν καί
είπεν
—'Η άλήθεια είνε οτι έχουν ώραΐο χρώμα τά
μήλα. Άλλά μέ αύτοϋ τοΰ είδους τις μηλιές δέν
πηγαίνουν. Φέρουν καρπούς ποιότητος ποΰ άνεκαλΰφθησαν μόλις πρό τριακονταετίας. ’Αντι
λαμβάνεστε λοιπόν πολύ καλά . . .
Καί ό κ. Τζών Λαβερή άντελήφθη τόσον
καλά, ώστε μετέβαλε τελείως τά μήλα τοΰ Παρα
δείσου.
ΑΙ ΑΚΤΙΝΕΣ X ΚΑΙ ΑΙ ΑΡΧΑΙΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Αί άκτΐνες X θά ήδύναντο νά παράσχουν
πολυτίμους υπηρεσίας διά τήν άνακάλυψιν τών
καλλιτεχνικών παραχαράξεων. Ό Δρ Έλμπρυν
έξ Άμστελοδάμου έξέθεσεν είς τήν Βασιλικήν
φωτογραφικήν εταιρείαν τοΰ Λονδίνου τήν άνακάλυψιν τήν έπιτευχθεΐσαν διά τών άκτίνων
Ρέντγκεν είς μίαν 'Ολλανδικήν εικόνα τοΰ 1500
έν ή άνεκαλΰφθη ή είκιον ένός μοναχοΰ γονυπετώς προσευχομένου. At νεώτεραι παραχαράξεις
ύποβαλλόμεναι εϊς τάς ακτίνας X δέν θά ήδύ
ναντο νά θεωρηθούν πλέον ώς παλαιά έργα.
Επίσης αί άκτΐνες X θά ήδύναντο νά διευκο
λύνουν τήν άνάγνωσιν δυσανάγνωστων παλαιών
κειμένων.
ΜΙΑ 50ΤΗΡΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ό «Ταρταρίνο;» τοΰ Δωδέ συνεπλήρωσε τό
πεντηκοστόν έτος τής γεννήσεώς του ή μάλλον
τής έκδόσεώς του. Άπηθανατίσθη σχεδόν δσον
καί δ δμοιός του Δον Κιχώτος. Ήρχισε δημο
σιευόμενος κατ’ άρχάς έν έπιφυλλίδι είς τήν λαϊ
κήν εφημερίδα «Μικρός ’Αγγελιοφόρος» άλλ’ οί
Λναγνώσται ευρισκον τό έργον ηλίθιον καί ή
έφημερίς ήναγκάσθη νά τό διακόψη. 'Η δημοσίευσις έγινε κατόπιν είς τόν «Φιγαρώ».
ΣΥΝΤΟΜΑ

Έν άπό τά τελευταία Κυριακάτικα φύλλα τών
«Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου άπετελεϊτο άπό 152 σε
λίδας, έξ ών αί 28 περιεΐχον ύλην καί αί 124
αγγελίας άπό τάς οποίας υπολογίζεται δτι είσέ-
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πραξαν οί «Τάϊμς» 124,000 δολλαρίων, ήτοι
έν έκατομμύριον διακοσίας χιλιάδας δραχμών.
— Είς τόν «Mercure de France» έδημοσιεύθη
μελέτη έν ή ύπεστηρίχθη δτι δ Μολιέρος ήτο
Ανορθόγραφος, δπως ήτο καί δ Ρακίνας.
— Λίαν προσεχώς θά έκδοθή ανέκδοτον έρ
γον τοΰ φονευθέντος έν τώ πολέμιο υίοΰ τοϋ
Ψυχάρη «Φωναί βοώσαι έν έρήμω» μυθιστό
ρημα έξελισσόμενυν έν Σαχάρα, ήν έγνώρισεν
όταν υπηρετεί εϊς Άλγέριον
— 'Ο κ. Άλμπαλά, δ συγγραφεύς τής «Τέ
χνης τοΰ γράφειν εϊς 20 μαθήματα» έγραψεν
άνεκδοτικάς βιογραφίας λογιών, έν αΐς τοΰ Μω
ρεάς καί τοΰ Φαγκέ. Δι’ άμφοτέρους γράφει δτι
ήσαν καφενόβιοι. Έκ τών ίδικών μας δ Μαρτζώκης διημέρευεν εϊςτό καφενεϊον δπου έγραφε
καί τά ποιήματά του.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΛΩΤΕΣ

«... πρός έξασφάλισιν τής κρεαρκείας»
Άπό τό επάρκεια έγινε σιτάρκεια. Τώρα κρεάρκεια, αύριον λαχανάρκεια, ϊχθυάρκεια, δσπριάρκεια...

«...μέ σκοπό πραγματικά Αξιοπρόσεκτο».
Πλ. II. Β. εϊς «’Ανατολήν»

Άπό έν κύριον άρθρον τοΰ «’Έθνους,,.
«. . . τονίσας τό κολοσσιαΐον τών βαρών ύπό
παροντικήν έποψιν καί άναπτύξας δτι τά οικο
νομικά προοιονίζονται ύπεραίσια ·.
*
«... ίδών άθωουμένους τούς όφ&αλμεξορύκτας του».
«Βαλκανικός Ταχυδρόμος»
Πρόκειται περί ξενοδοχείου.
«... τοΰ έφερε μαζί καί τόν κατάλογο μέ
τό menu ...»
«Έπιθεώρησις» Βαρλέντη.
«Ό άδελφοκτόνος μετά τής σχηματισθησομένης δικογραφίας θ’ άποσταλώσι σήμερον εϊς
τήν εισαγγελίαν».
«’Ανατολή».
Άπό μίαν είδοποίησιν τοΰ «Ελευθέρου
Τύπου».
«Ειδοποιεί δτι κάμνει έναρξιν τών εργασιών
της άπό τής παρελθούσης Παρασκευής. . .»

Άπό περιγραφήν Αθηναϊκής έφημερίδος :
«Ό Βενιζέλος ωμιλοΰσε μέ δλας τάς αισθή
σεις του έκτός τοϋ στόματος . . .»
Άπό τά «Γράμματα» τή; Αλεξάνδρειάς. «Ό
Σκληρός, ηρό λίγες μέρες ...»
«.. . Ανοικτόν άγοραΐον όχημα έν τφ δποίφ
εύρίσκετο άπλώς δ κ. Μωρύ».
«Εμπρός»
Έάν ύπάρχη υπερβασία καί έπιβουλισμός . ..
·■'Α&ηναϊκή»
«Ό Άνατόλ Φράνς θείο ηενταηόσταγμα
κάθε σοφίας . . .»
«Λογοτεχνία».
Άλιεθς

'

Άπέθανεν εις Παρισίους έκ γρίππης δ επι Καπύς. Άλλά τώρα ένοστάλγησε, τδ θέατρον
φανής Γάλλος μυθιστοριογράφος Πώλ Άδάμ, καί συνεταιρίσθη μέ τδν έν Ιίαρισίοις Βέλγον
έν ήλικία 57 έτών. Ανήκει είς τήν γενεάν τήν θεατρικόν συγγραφέα ντέ Κρουασσέ διά νά
μετά τό ί»80 έμφανισθεΐσαν είς τδν κόσμον τών γράφουν κωμωδίας.
— Ή δλομέλεια του Αγγλικού Πανεπιστη
γραμμάτων. Τδ πρώτον του έργον «’Π απαλή
μίου τής'Οξφόρδης έν μακρά συνεδρία συζησάρξ» (1885) ήτο νατουραλιστικόν. Έπειτα τδν
εΐλκυσεν έπί τινα χρόνον ή αντίθετος σχολή τήσασα τελικώς τδ ζήτημα τής άρχαίας γλώστοΰ συμβολισμού, κατόπιν δμως ήκολούθησε σης διά ψήφων 434 κατά 359 άπεφάσισε τήν
τήν κλασικήν σχολήν. Καινοτόμος ώς μιθυστο- κατάργησιν τής υποχρεωτικής διδασκαλίας. Ή
ριογράφος, διεκρίθη διά τήν λεπτότητα τοΰ Ελληνική θά έξακολουθήση νά διδάσκεται
υφους. Τά έργα του ε’.νε περίεργοι αναλύσεις προαιρετικώς· Ό Αριθμό: τών ψηφισάντων είνε
μεγάλος διότι έκτός τών καθηγητών ψηφίζουν
τής άνθρωπίνης ψυχής μέ πλούσιον χρωματι
καί
πάντες οί Διδάκτορες τοΰ Πανεπιστημίου.
σμόν.
— Ό τέως πρόεδρος τής Γαλλ. Δημοκρα
Ό κριτικός Μπράγκα άπεκάλεσε τδ έργον του
Κυκλώπειον, δ δέ Ι’εμό ντέ Γκουρμδν τδν άπο- τίας κ. Ποανκαρέ άνέλαβε νά γράφη νά πολι
καλεΐ «έξαίσιον φαινόμενον διά τδν πλούτον τικά άρθρα τής «Έπιθεωρήσεως τών Δύο Κό
καί τήν ποικιλίαν τοΰ έργου του». Γλώσσα έν σμων».
— Άπέθανεν έν Μιλάνω δ ίδρυτής τοΰ με
τονος, μεστή εικόνων. Τδ οξύ βλέμμα του είσγωρΛ είς τά πράγματα καί τάς ψυχάς ώς κεν γάλου εκδοτικού μουσικού οίκου Έδουάρδος
τρί σφηκός. Άναγινώσκει, ώς αί άκτΐνες τοΰ Σοντζόνιο.
— Είς τήν Βυρτεμβέργην έπωλήθησαν διά
Ραΐντγκεν, διά μέσου τών σαρκών. Ή φαντασία
του ζωογονεί τάς υπάρξεις. Ή γονιμότης του δημοσίου πλειστηριασμοΰ οί καλλιτεχνικοί θη
σαυροί τοΰ πρώην βασιλέως Γουλιέλμου τοΰ Β .
είνε έκλεκτή. Πνεΰμα έγκυκλοπαιδικόν.
Έκ τών έργων του γνωστότερα είνε τά Απο- Έργα τοΰ Λουίνι, τού Μπενβενοΰτο Τίζιο, τοΰ
τελοΰντα σειράν ύπδ τδν τίτλον δ «Χρόνος καί Βερονέζε έπωλήθησαν άντί 30,000 μάρκων
μόνον.
ή Ζωή» τέσσαρα —τά καί καλλίτερα —ή «Δύνα
— 'Ο γνωστός ’Ιταλός κωμικός ηθοποιός
μις», δ «Δόλος», «Τδ τέκνον τοϋ Άούστερλιτζ»καί«Ήλιος τοΰ ’Ιουλίου. »Άλλα έργα είνε τοΰ κινηματογράφου Πολυντώρ, τοΰ δποίου τδ
πραγματικόν όνομα ήτο Φρειδερίκος Γκουλιέλτδ «Τράστ» καί ή «Ή άγνωστη Πολιτεία».
"Ιδρυσε τή συνεργασία τοΰ Κάν καί τοΰ Ζάν μι, έφονεύθη συνεπεία πτώσεως Αεροπλάνου,
Μορεάς τδν «Συμβολιστήν», περιοδικόν τών γενόμενος προφανώς θύμα τής τέχνης του. 'Η
συμβολιστών, έν συνεργασία δέ μετά τοΰ Μο κηδεία του έγένετο έν Νεαπόλει.
— Άπεχώρησε τής σκηνής ή πρωταγωνί
ρεάς έγραψε έν τή αρχή τού σταδίου του δύο
περίεργα μιθυστορήματα, τδ «Τσάι στήν Μι στρια τής «Γαλλικής Κωμωδία;» κ. Μπαρτέ,
μετά τεσσαρακονταετή ένδοξον δράσιν. Ή Κυράντα καί τάς «Δεσποινίδας Ι’κιμπέρ».
βέρνησις
τήν προήγαγε είς Αξιωματικόν τής
Ό ΙΙώλ Άδάμ έδωκε καί τδν εξής ορι
σμόν περί τέχνης· «Τέχνη είνε ή έγχάραξις Λεγεώνος τής τιμής, γεύματα καί έορταί έδόθησαν πρός τιμήν της, ώνομάσθη δ' έπίτιμος
ένδς δόγματος είς έν σύμβολον».
— Ό έθνικδς ποιητής τής Αμερικής Άντέρ- εταίρος τής Γαλλ. κωμωδίας.
— Άπέθανεν δ Γάλλος δημοσιογράφος καί
γουων διωρίσθη πρεσβευτής τών Ήν. Πολιτειών
κριτικός’Οκτάβιος Maus 'Υπήρξε συνεργάτης
έν Ρώμη.
— Έτελέσθησαν έν ΙΙάρμα τά Αποκαλυπτή τοΰ «Jeune Belgique», τής «Art moderne» ής
ρια τοΰ άνδριάντος τοΰ Βέρδη. Ό άνδριάς είνε ήτο μετά τδν Picard δημιουργός , έξέδιδε δέ
έτησίως τδ Libre Estlietique.Ήσχολήθη είς τήν
έργον τοΰ γλύπτου Χαϊνένες.
•—Είνε γνωστά είς τούς θεατροφίλους τά προπαγάνδαν τής Βελγικής τέχνης έν ΙΙαριτά έργα τών Φλέρς καί Καγιαβέ δ «Έρως σίοις διοργανώσας έκθέσεις ζωγραφικής καί
Αγρυπνεί», τδ «Γαϊδούρι τού Μπουριντάν», ή συναυλίας. Κατά τδν πόλεμον έτέθη είς τήν
υπηρεσίαν τής Βελγικής Κυβερνήσεως, ήτις
«'Ωραία περιπέτεια» καί άλλα. Μετά τδν θάνα
τδν έτοποθέτησεν είς Λωζάννην, διά νά φροντον τού Σιαμαίου αδελφού του, θύματος άσθε
τίζη διά τούς Βέλγους πρόσφυγας καί αιχμα
νίας κατά τδν πόλεμον, δ Φλέρς, άφοΰ έχρη
μάτισε Ακόλουθος τής έν Βουκουρεστίφ πρε λώτους.
— Έν Άβινιδν τής Γαλλίας, όπου άπέθασβείας, έγινε διευθυντής τοΰ «Φιγαρώ» μέ τδν
i
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νεν τφ 1873 δ διάσημος Άγγλο; φιλόσοφος
Στουάρτ Μίλλ θά άνεγερθή άνδριάς έπιμελεία
έπιτροπή;, είς ήν μετέχουν οί κ. κ. Ποανκαρέ,
Κλεμανσώ, Μπουρζουά, Ριμπώ κα’. άλλοι.
— Άπέθανεν είς ήλικίαν 72 έτών ή όνομαστή Γερμανίς υψίφωνος Ματθίλδη Μολλινγκεο,
ή δποϊα είχε δημιουργήση τδν ρόλον της Έλσας είς τδν Λόενγκριν. Έπίσης διεκρίθη κα’.
είς άλλα έργα τοΟ Βάγνερ.
— Άπέθανεν έν ήλικία 82 έτών είς Βιντερτούς τής Ελβετίας δ μέγιστος τών συγχρό
νων νομισματολόγων Φρειδερίκος Μπλούμερ.
Τά συγγράμματά του αποτελούν βιβλιοθήκην
δλόκληρον. Ήτο διδάσκαλος τοΰ ήμετέρου νο·
μισματολόγου κ. Σβορώνου.
— Έν Παρισίοις ήρχισεν έκδιδομένη νέα
καθημερινή έφημερίς--ή «Εύα» - - άποκλειστικώς γυναικεία. Άσχολείται μέ δλα τά μεγάλα
γυναικεία ζητήματα, τής ψήφου, τής εύποιίας,
τής κοινωνικής έλευθερίας, χωρίς νά παραλίπη
τά άφορώντα τήν κοσμικήν κίνησιν και τήν
Απαραίτητον μόδαν.
—Έν Γενεύη συνήλθε τή 2 ’Ιουνίου (ν.ή) τό
όγδοον συνέδριον τής «Διεθνούς Ένώσεως
ύπέρ τής γυναικείας ψήφου». Τήν 'Ελλάδα άν
τιπροσώπευσαν αί κ. κ. Νεγρεπόντη, Θεόδωρό πούλου καί Βουγιούκα.
— Καθ’ ίλην τήν ’Ιταλίαν έωρτάσθη ή έκατονταετηρϊς τού πρωταγωνιστού τής ’Ιταλικής
ένότητος Βίκτωρος Εμμανουήλ. Έν Ρώμη
έστέφθη τδ μνημεΐόν του έν έπισήμω τελετή.
— Έπί τή συμπληρώσει τετρακοσίων έτών
άπδ τού θανάτου τού μεγάλου τής Αναγεννή
σεως ζωγράφου Ραφαήλ Σάντσο, θανόντος τή
24 Μαρτίου 1520 ήμέραν Μεγάλης ΙΙαρασκευής έν ήλικία 37 έτών, έγένοντο έν Ρώμη
Αναμνηστικά’. έορταί. Κατά τήν πρώτην ήμέραν
ώμίλησεν είς τδ Πανεπιστήμιον δ καθηγητής
κ. Ρίκι, τήνδέ έπομένην ώμίλησεν δ δήμαρχος
τής Ρώμης, είς τδ Καπιτώλιον. Τδ Απόγευμα
έγένοντο τ’ αποκαλυπτήρια μιας έπιγραφής,
είς τδν παρά τδν Άγ- Πέτρον οίκον δπου έγεν
νήθη δ μέγας καλλιτέχνης, καί ακολούθως κα
τετέθη στέφανος είς τδν έν τώ Πανθέφ τάφον
του. Τήν τρίτην ήμέραν έγένοντο τά έγκαίνια
έκθέσεως έργων τοΰ Ραφαήλ, καί κατά τδ τέ
λος τών έορτών, αίτινες διήρκεσαν 9 ή μέρας,
οί μετασχόντες τών έορτών μετέβησαν είς τδ
Όνρμπίκο, δπου έγεννήθη δ μέγας ζωγράφος.
— Θριαμβεύει είς τήν ’Ιταλίαν είς εικοσαε
τής βιολιστής, Βάζα Πριχόντα ονομαζόμενος,
δστις κρίνεται έφάμιλλος τού ΙΙαγανίνι, τού
Κούμπελικ καί τού Σιβόρι.
Άγνωστος, πτωχότατος, τδν Νοέμβριον έσκέ
φθη μέ ένα φίλον του νά μεταβή είς Μιλάνο?.
Είνε Βοημδς καί παίζει βιολί άπδ ήλικιας πέντε
έτών. Πρωτόπαιξε είς ένα έστιατόριον καί μό
λις έσκόρπισε τής τρίλλιες τής Σονάτας τού
Διαβόλου οί θαμώνες έκστατικοί τδν έθαύμασαν. Μετά δύο ήμέρας δ Πριχόντα έδέχετο
προτάσεις άπδ πολλά; πόλεις διά νά δώση συ
ναυλίας. Μετέβη είς Γένοβαν δπου τού έπέτρε-

ψαν νά παίξη μέ τδ γνωστόν Στραντιβάριος τοΰ
ΙΙαγανίνι. Κρίνεται ώ; θαυματοποιός τού βιο
λιού, άφθαστος δεξιοτέχνης.
— Τόν Αύγουστον θά συνέλθη έν Γενεύη
Πανχριστιανικδν Συνέδριον. Τδ Οίκ. Πατρ-.αρχειον ώρισεν αντιπροσώπους του τδν Μητροπο
λίτην Σελεύκειας, τδν καθηγητήν κ. Άντωνιάδην καί τδν έν Παρισίοις έφημέριον τής
Κοινότητες κ. Γερμ. Βασιλάκην. Ή Έλλην.
έκκλησία θ’ άντιπροσωπευθή διά τών κ. κ. Χρ.
Παπαδοπούλου καί Α. Άλεβιζάτου.
Άπδ άρθρον τής «Comedia» πληροφορούμέθα δτι έν Παρισίοις υπάρχει 'Έλλην ειδικός
θεατρικογράφος, δ κ. Ίωαννίδης, χάρις είς τδν
όποιον, ώ; γράφει ή θεατρική έφημερίς, μερι
κοί έπιτήδειοι φιγουράρουν ώς κριτικοί.
—Άπέθανεν είς Cagnes εις τών μεγαλειτέρων
ζωγράφων τής Γαλλίας, ό Αύγουστος Ι’ενουάρ,
έν ήλικία 70 έτών, θεωρούμενος ώς εις τών καλλιτέρων διδασκάλων τοΰ έμπρεσιονισμού. Διε κρίνετο διά τδν άτομισμόν του καί τήν πρωτο
τυπίαν. Έκ τών έργων του γνωστότερα είνε τδ
Θεωρε’ον, ή καλλιτέχνις ’Ιωάννα Σαμαρύ, αί
Λουόμεναι.
— Άπέθανεν έν Παρισίοις δ δνομαστδς Γάλ
λος ζωγράφος Φερδινάνδος Roybet, έν ήλικία
80 έτών. Άπδ τού 1885 μέχρι τού 1868 έξέθετε εις τδ Salon, κατόπιν δμως μέχρι τού 1892
δέν έξέθετε πλέον. Άφίνει πολλά έργα έξ ών
διασημότερα είνε ή Γυνή μέ τδν παπαγάλον,
τδ Κονσέρτο, ή ή μέρα τών Βασιλέων, Κάρολος
δ τολμηρός, τυχών τιμητικού μεταλλίου. Τά
έργα του ήγοράζοντο αντί μεγάλων χρηματι
κών ποσών.
— Άπέθανεν εβδομηκοντούτις ή Άγγλίς
μυθιστοριογράφος Χούμφρυ Ούαρδ. Απέκτησε
φήμην Εύρωπαϊκήν ώς καλλιτέχνις έργων Ανακινούντων σημαντικά ζητήματα μετά ποιητι
κής χάριτος· ιδίως έπραγματεύθη συγκρούσεις
δραματικά; μεταξύ καρδίας καί συνειδήσεως.
— Άπέθανεν δ μεγαλείτερος τών συγχρόνων
λυρικών ποιητών τής Γερμανίας Ρίχαρδ Ντέμελ, έν ήλικία 56 έτών. ΙΙρδ εξαετίας οί θαυμασταί του έπί τή πεντηκοστή έπετείω τής γεννήσεώς του τοΰ είχον δι’ έράνων άγοράση μίαν
έπαυλιν εϊς τδ Γτρούνενβαλδ καί τήν έχάρισαν
είς τδν ποιητήν, δστις κατέφυγεν έκεΐ μετά τδν
πόλεμον καϊ έκεΐ άπέθανεν. 'Ο Γερμανικός τύ
πος Αφιέρωσε μακράς κριτικάς διά τδ έργον
του, τδ όποιον μετέχει συμβολισμού καί νατου
ραλισμού. Τδν παρομοιάζουν μέ τδν Βεράρεν.
Τδ άνώτερον έργον του είνε οί «Δύο άνθρωποι».
Ό Ντέμελ είχεν έμπνευσιν Αριστοκρατικήν,
μέγας εις τδ ύφος. Έδημιούργει ίδικάς του λέ
ξεις καϊ σύνθετα, άλλά μέ πολλήν χάριν. Πο
λύμορφος εϊς έκφρασιν, έκστατικδς βάρδος. Ό
ρυθμός δέν τδν έδέσμευε· έκυριάρχει ή ποιη
τική ιδέα Ποιήματα τοΰ Ντέμπελ έχουν μεταφράση δλίγα οί κ. κ. Βαρβαγιάννης καί Κλ.
Παράσχος.
— Είς τήν Παρισινήν «Σύγχρονον Έπιθεώρησιν» δ Ελλην ποιητής κ. Ε. Άθανασιάδης
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έδημοσιευσε σειράν ποιημάτων Γαλλιστί ύπδ
τδν τίτλον «Τραγούδια τής Μυτιλήνης».
— Είς τήν Μασσαχουσέτην τής ’Αμερικής
"Ελληνες τής έκεΐ παροικίας, τή εύγενεΐ συμπράξει Αμερικανίδων, διωργάνωσαν μίαν μεγα
λοπρεπή έορτήν, ή δποία τεριέλαβεν εικόνας
άπδ τήν ζωήν όλοκλήρου τού Ελληνισμού. Τά
αρχαία Παναθήναια, τά Διονύσια, δ Μέγας
’Αλέξανδρος, εικόνες άπό τδ μεγαλείου τής Βυ
ζαντινή; ζωής, ή ΰψωσις τής σημαίας τής Έπα
ναστάσεως εις τήν Αγίαν Λαύραν, οί ήρωες τοΰ
21 καί άλλαι σελίδες τής ιστορίας ιιας παρήλασαν εις πομπάς, αί δποΐαι ως ήτο επόμενον,
έκαμαν ζωηροτάτην έντύπωσιν.
Ή έορτή είχε σκοπόν φιλανθρωπικόν, έοωκε
δέ αφορμήν είς τάς ’Αμερικανικά; έφημερίδας
νά γράψουν φιλελληνικώτατα άρθρα.
— Άπέθανε έν Βελιγραδίω δ καθηγητής τού
έκεΐ Πανεπιστημίου καί μέλος τής Ακαδημίας
Παύλοβιτς, πρόεδρος άμα τής Σέρβικης Βουλής.
— Νέος "Ελλην καλλιτέχνης ένεφανίσθη είς
τδ Παρίσι, δ τραγουδιστής κ. Δεσφιές, δστις
παρ’ δλον τδ ξενικόν όνομά του είνε Κρής.
’Ανήκει είς τδν θίασον τοΰ Μοντεκάρλο, έδωσε
δέ συναυλίαν Ελληνικής Αποκλειστικά»; μου
σικής, συμπράξει τοΰ διδασκάλου του κ. Άραμι,
έπειτα άπδ 14 έτών αποχήν έμφανισθέντος. Ό
κ. Δεσφιές έτραγούδισε δημοτικά τραγούδια
άπδ τήν συλλογήν τού κ- Άραμι, έν οίς τδν
Μαγεμένον, τήν Αιγερή καί τδν Λεβέντην,
«"Ολα τά πουλάκια», τδν ’Αετόν, τά τραγούδια
τού Βλάμη. Ό κ. Άραμι; έψαλε άντί τών τριών
Αναγεγραμμένων είς τδ πρόγραμμα άσμάτων,
οκτώ, έν οίς τούς άπαραμίλλους «Σπαχήδες».
Ή γενομένη είς άμφοτέρους τούς καλλιτέχνας
υποδοχή υπήρξε θριαμβευτική.
— Διά Γαλλικής πρωτοβουλίας ιδρύεται έν
Παρισίοις Διεθνής ’Ακαδημία τών Έλληνολατινικών Εθνών, ή δποία σκοπόν θά έχη νά κα
ταστήση στενωτέρας τάς σχέσεις τών Ελλη νολατινικών λαών, διά τής πυκνοτέρας πνευ
ματικής έπικοινωνίας μεταξύ των. Ή Ακαδη
μία θά προστατεύση πνευματικά έργα τών μετεχόντων ’Εθνών, θά ζητήση τήν ψήφισιν νό
μων περιοριστικών τής κλεψιτυπίας κα’. θά
βοηθήση διά προπαγάνδας τά; έκδηλώσεις τής
Έλληνολατινικής σκέψεως. Πρδς τδν σκοπόν
τούτον θά έκδοθή ειδικόν περιοδικόν, θάγείνουν μεταφράσεις θεατρικών κα’. φιλολογικών
έργων, θά διοργανωθούν έκδρομαί κτλΤά έθνη, τά όποια θά μετάσχουν τής διε
θνούς αυτής προσπάθειας, θά είνε ή Γαλλία,
ή ’Ιταλία, ή Ελλάς, ή ’Ισπανία, ή Πορτογαλλία, ή Ρουμανία, ή ’Αρμενία, τδ Βέλγιον, ή
Ελβετία, αί Νονιοαμερικανικαί Δημοκρατίαι,
αί Δημοκρατίαι τής Κεντρικής Αμερικής καί
τδ Μεξικόν.
-- Ό διανοούμενος κόσμος τής Γαλλίας
έώρτασε τρεις
φιλολογικά; έπετείους. Τήν
εκατονταετηρίδα άπδ τής έμφανίσεως τών
«Ποιητικών μελετών» τοΰ Λαμαρτίνου μέ τάς
όποιας ό άγνωστος έ’ως τότε ποιητής κατέστη

Αρχηγό; σχολής, τήν έκατονταετηρίδα τοΰ ορα
ματικού συγγραφέως καί ’Ακαδημαϊκού Αιμί
λιου Ώζιέ, δ όποιος έγραψε τούς «Άναισχύν
τους», τήν «Τυχοδιώκτιδα», τδ «Κώνειον», τούς
«Φουρσαιεπώ» καί τήν δεκαετηρίδα άπδ τού
θανάτου τοΰ Ζάν Μιορεάς, τού όποιου ή τελευ
ταία παραγωγή είνε μία νοσταλγία τού Λαμαρ
τίνου. "Εκτός τοΰ τελεσθέντος τή 25 Μαρτίου
(ν. η.) έπετείω τού θανάτου τοΰ Μωρεά; φυλολογικού μνημοσύνου, ή «Revue Critique»
έξέδωκε ειδικόν τεύχος περιέχον γνώμας περί
τού ποιητού τών κ. κ. Μπαρές, Ι’ενιέ, Μπαρτου,
Πώλ Φώρ, τής κομήοσης ντέ Νοάϊγ, τού ήμε
τέρου κ. Μαλακάση καί άλλων.
— Είς Βερολΐνον έδόθη ή νέα όπερα τοΰ
Ριχάρδου Στράους «Ή Γυνή χωρίς σκιάν» μέ 12
σκηνογραφίας τού"Ελληνος ζωγράφου κ. Πάνου
Άραβαντινού, δστις έβραβεύθη έν είδικώ διάγω
νισμφ, ού μετέσχον οί καλλίτεροι Γερμανοί
ζωγράφοι, διά τδν σκηνικόν διάκοσμον τού έρ
γου. Είς τόν κ. Άραβαντινδν θά άνατεθή καί
ή νέα σκηνογραφία τού «Τριστάνου καί Ι5δλδης» τού Βάγνερ.
— Είς ήλικίαν 82 έτών άπέθανεν ή διάση
μος άλλοτε Γαλλίς ήθοποιδς Όρτενσία Σνάιδερ, ή πρώτη διαπλάσασα τούς ρόλους τής» Πραίας Ελένης», τής «Μεγάλης Δουκίσσης τοΰ
Γερολστάϊν» κα’. τής «Περικόλ». Αί μεγάλαι
έπιτυχίαι της ήρχισαν άπό τό 1856 εις τδ «Βα
ριετέ». Ώς ήθοποιδς καί ώς άοιδδς έθαυμάσθη
διά τήν χάριν καί τήν τέχνην, έτυχε δέ έκτοτε
μεγάλων τιμών.Άπεσύρθη τού θεάτρουτφ188Ε
— Άπέθανεν έν Λονδίνφ δ Πρόεδρος τού
έκεΐ Άγγλοελληνικοΰ Συνδέσμου Ι’όναλτ Μπάρροως πρύτανις τού περίφημου Κινγκς — Κόλλετζ τού Λονδίνου, έπίτιμος Διδάκτωρ τής φι
λολογίας τού ήμετέρου Πανεπιστημίου υποστή
ριξα; τδν Έλλ. αγώνα δι’ άρθρων καί διαλέ
ξεων ένθουσιωδών. Ήτο 53 έτών. Έδίοαςε είς
τά Πανεπιστήμια Γλασκώβης, Κάρδιφ, Μάντσεστερ κα’. άπδ έπταετίας τού Λονδίνου.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Ψυχομαχάει ήσυχα μ’ άνασυρμέ; θαμπές,
τό δειλινό τής ιϊνοιϊις τό μυριοπλουμισμένοστέλνοντας φίλημα γλυκό μέ τις αναλαμπές
τις ρόδινες, σάν χάϊδι ονείρου μαγεμένο
Στ αντικρινού περιβολιού τή Δάφνη τή παληά,
.τ’ ακίνητη μοναχική καί βαρειολυπημένη
νοκόθει γλυκό άνατάρασμα οτού ήλιου τά φιλιά
πού φεύγοντας άφίνει την τρελλά ερωτεμένη,

Μοναχική, μ' Αστέγνωτο στά βλέφαρα ενα δάκρυ
άπ>.ώνει μάταια ή ψυχή τ’ άφίλητα φτερά
αγγίζοντας τόν ίσκιο σου ποϋ χάνεται στά μάκρη
τού μαγικού ροδόφωτου. Θάλθής κι'άλλη φορά;
Ποιος ξέρει. ..Ή! πώς λαχταρώ τή γλύκα κ’εύωδιά
τ’ άνασασμοΰ σου. Ώ! Δάφνη μου γλυκύτερη εχεις
[Μοίρα
Στό χωρισμό του όλοβραδϊς όλόπικρη ή καρδιά,
μά τήν αυγή τριγύρα σου τά ρόδα του πλημμύρα.
Κύπβος, ’Απρίλης 11*20.
Λ. Τ.
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ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΤΗΝ 11 ’ Απριλίου ατ/θσνεν έκ καρκίνου τοϋ
ήπατος ό κορν ραΐος τών Ελλήνων δημοσιο
γράφων, δ διευθυντής τή; «Άχροπόλεω;»
Βλάσιος Γαβριηλίδ; Έγεννήθη τώ 1862 εις
έν χωρίον τής Θρά.ιη; παρά τήν Κων)τολιν
δεκαεπταέτης ήρχισεν άρθρογραφών εις τάς
Έλλ. εφημερίδας τής Κων)πόλεως. Μετέβη
είς Βιέννην καί Μονάχον πρύς σπουδήν τών
πολιτικών επιστημών. Κατά τον Ρωσσο-τουρκικόν πόλεμον γράψας άρθρα ένανιίον τής
Τουρκίας κατεδιώχθη και άπηλ ίθη έκ Κ)πόλεως, έλθων δέ τώ 1878 είς ’Αθήνας μετά τοΰ
Κλεάνθους Τριανταφύλλου έξέδωκε τ’ν «Ραμπαγαν» Εν αύτώ έγραφε μέ τδ ψευδώνυμον
Κάλιμπαν, έδημοσίευσε δέ και κριτικήν μελέ
την περί Σαίξπηρ. Άποχωρισθείς μετά διετίαν
εξε'δωκε τδ «Μή Χάνεσαι» σπινθηοοβόλον πο
λιτικόν και σατυρικόν έβδομαδιαΐον φύλλον, τδ
όποιον τώ 1883 μετέτρεψε ει: καθημερινήν ε
φημερίδα, τήν «’Ακρόπολιν». Διά τή; «Άκροπόλεως» έκαινοτόμησε, δώσαςνέαν κατεύθυνσιν
καί άνάπτυξιν εις τήν έλλ. δημοσιογραφίαν.
Γεννημένος δημοσιογράφος, ύπήρξεν τοιοϋτος
καθ όλην του τήν ζωήν καί έν τή εύρυτάτη
σημασίμ τής λέξεως. 1'ά άρθρα του γεμάτα
ζωήν καί ευρεΐαν αντίληψιν. Τό ύφος του θά
παραμείνη ώς σταθμός έν τή Ιστορία καί έξέλιξει τής νεοελληνικής διανοήσεως.Όξύς, εύστρο
φος, ενθουσιώδης, γλωσσοπλάστης, πολυίδμων,
επιγραμματικός, εύθυμολόγος, μαχητικός,πλήρη;
αντιθέσεων. Καί ή αστάθειά του εΐ; τάς πολιτι
κάς ιδίως γνώμας, ήτο αποτέλεσμα τή; εύρυτη
τοςτών σκέψεών του, τή; ορμητική; του άντιλήψεως, ή δποία έφθανε συχνά μέχρι; υπερβολής
ένεκα τής δποία; δίς έφυλακίσθη -καί μέχρι πα
ραδοξολογίας. Ήσχολήθη εις δλα; σχεδόν τάς
εκδηλώσεις τοϋ δημοσίου βίου. Θεωρητικός καί
πρακτικός, οικονομολόγος, βιομήχανος, φιλό
λογος, διπλωμάτης, Ιστορικός. Ή δράσις του
δημιουργική. Τίποτε δέν τόν άπεγοήτευε. Έπόθει τήν πρόοδον τής κοινωνίας, τήν άναγγέννησιν τοϋ Έθνους. Καί κατέβαλε δλας του τάς
δυνάμεις έπί δεκαετηρίδα; δλας παλαιών διά
τήν λαϊκήν μόρφωσιν.
Είς εξήκοντα άριθμοϋνται αί έκδόσεις βι
βλίων, περιοδικών, λευκωμάτων, φυλλαδίων εις
ά ή τέρψις^ήνοΰτο μέ τήν διδαχήν. Τδ «Νέον
ΙΙνεϋμα», ή «'Ανθοδέσμη μυθιιτορημάτων», ή
«Κυριακή», ή «Νέα Γενεά» καί πλεΐστα αλλα
εινε δείγματα τής μονφωτικής του προσπάθειας.
Ώ; άνθρωπος ήτο άνοικτόκαρδος καί μεγάλοκαρδος. Ίδι-’ρρυθμο; έν τή Ιδιωτική ζωή, εκ
κεντρικός. Φίλος τών τάξειδίων έγραψε θ'αυμασίας έντυπώοει; ύπό τδν τίτλον «Μολυβιές»
μέ τό όνομα «“Ελλην.. Περιπατητής, φανατικό;
χορτοφάγος,ασκεπής είς τάςάδού; ήτο τυπυςόιιρκώς νεάζοντας καί θαλερού πρεσβύ:υυ. 'Ο γελώ;
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του αφελή;, ηχηρός, πλατύς.Άπαθή; είς τά ίδια
ατυχήματα, ώ; κατά τάς δύο έπιθέσεις εναντίον
τών γραφείων του, τών αξιωματικών διά τά
άρθρα τοϋ Σπανδωνη και τών φοιτητών κατά
τά Όρε^τειακά. Γνώστης τεσσάρων γλωσσών
παρηκολοΰθει μέ πάθος τήν παγκόσμιον πνευ
ματικήν κίνησιν καί πρόοδον.
Τούς νέους ύπεστήριζε πολύ. Ή «Άκρόπολις» ύπήρξε τδ φυτώριον δημοσιογραφικού κό
σμου οστις αργότερα έδρασε ζωηρώς. Έκεϊθεν διήλθον, περαστικοί πάντοτε, πλήθος ιδίως
νέων, τού; όποιους προσελάμβανεν άνευ
διατυπώσ ων, τούς ένεψύχωνε, τούς έδημιούργει.
Ι’έπουλης, Κύρου, Πώπ, Timeson, Βώκος,
ΙΊαναγιωτίδι,ς, Φιλαδελφεύς, Κατσελίδης, ίΐαπαδιαμάντης, Σπανδωνη;, Μωραϊτίδης, Νιρβά
νας, Σπηλιωτόπουλος, Χρηστοβα ιίλης, Δαραλέξης καί άργότερ ι Παπαντωνίου, Μελάς, Συνοδινός, Σταθόπουλος, Σταματίου, έμαθήτευσαν
ύπδ τόν Γαβριηλίδην.
Μέχρι τής ύστατης στιγμής διετήρησε τήν
διαύγειαν τοΰ πνεύματος. Πέντε ημέρας πρό
τοΰ θανάτου του έγραψε τδ κύριον άρθρον.
Γήν κλίνην, του είχε μεταφέρη εντός τοΰ γρα
φείου του. Άντίκρυσε τόν θάνατον, ώς καί τά
πάντα έν τή ζωή, μέ μοναδικήν ψυχραιμίαν.
Ό Γαβριηλίδης—5 ύστατος τιμητικός τίτλος
του—άπέθανε πτωχός.
ΊΙ κηδεία του ύπήρξεν άνταξία τοϋ άνδρός.
Επίσημοι καίμή προσήλθον περί τό φέρετρον.
Στεφάνους, σταυρούς καί άνθη κατέθεσαν ό
Πρωθυπουργός, τό 'Υπουργικόν Συμβούλων,
ό πρόεδρος τής Βουλής, ή Ένωσις τοΰ Τύπου,ή
Ένωσις τών Συντακτών, αί εφημερίδες «’Εμ
πρός», « Εθνος», ή «Ένωσις τών λειτουργών
τής Μ. Εκπαιδεύσεως», δ Σύνδεσμος τών Δη
μοδιδασκάλων, ή Λαϊκή Τράπεζα, τό Κεντρικόν
πρακτορεΐον τών εφημερίδων, ή Σκοπευτική
Εταιρεία, ή Σύνταξις «Άκροπόλεως», οί κ. κ.
Βουρλούμης, Καβαφάκης. Χαλκοκονδύλης, Πα
παντωνίου, Κουτούπης, Σκίπη;, Θεωδωρίδης,
ΙΙερβαινάς, Φέξης, Λύτρος, Ροΰφος, Λοβέρδος
καί τό σωματεΐον τών Εφημεριδοπωλών. Επι
κήδειους έξεφώνησαν ό σεβ. Μητροπολίτης, ό
υπουργός κ. Σϊμος, ό κ. Κουτούπης έκ μέρου;
τών Διευθυντών τών ’Εφημερίδων καί ό κ. Βου
τιερίδης έκ μέρους τοΰ σωματιίου τών Συντα
κτών. Τδν τάφον, δν προσέφερε δωρεάν ό Δή·
ιιος, ερρανε μέ άγριολούλουδα ό ποιητή; κ.
Ματσούκας.
Εάν ό Γαβριηλίδης άπέθανε, τό έργον του
πρ πει νά σωθή. Νά συγκεντρωθούν κατ' εκλο
γήν άρθρα του—τά καλλίτερα—έντυτώσεις τ >υ
και κριτικαί του μελέται, καί δσα έχουν λογο:ε·
;·"·νην u;.u , τά σκόρπια αυτά φύλλα, τά όποια
έστροβίλισεν ό άνεμο; τής καθημερινής δήμοσιογραφικής τρικυμίας.
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ΑΤΑ τήν τρίτην συμφωνικήν
συναυλίαν τοΰ Έλλ. Ωδείου
ή δρχήστρα έξετέλεσε τούς
« Νορβηγικούς χορούς» τοΰ
Γρήγκ καί τήν Εισαγωγήν καί
φούγκαν έπί δύο Έλλην. θε
μάτων τοΰ Λαυράγκα. Ό κ. Θ.
ΙΙίνδιος καθηγητής τοΰ Ω
δείου έμφανιζόμενος μετά μακρδν χρόνον, έ
παιξε τδ Κονσέρτο τοΰ Γρήγκ διακριθείς διά
τήν τεχνικήν δεξιότητα καί τδ ειλικρινές,αί
σθημα. Ή κ. Καλδ έτραγούδησε τραγούδια
τού Χένδελ, Ντυπάρκ, καί τήν «Άρραβωνιαστικήν τοΰ Τυμπανιστοΰ» τοΰ Σάιν—Σάνς, έμπνευσμένην έκ τή; μπαλάντας τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ.
_Ό κ.Στ.Ξηρέλλης βαρύτονος, τελειόφοιτος
τήςτάξεως τήςκ. Φωκά, εύφήμως γνωστός έκ
τών τριών έμφανίσεών του μετά τής κ.Σαμπανιέβα έδωσε ωδικήν συναυλίαν είς τδ Δημοτικόν
θέατρον,συμπράξει τής δ ίδος Πανά, τής δ. Άδριανής Κωνσταντίνου, ήτις έτραγούδησε καί
μίαν σύνθεσιν τοΰ κ. Ξηρέλλη τδ «Μούχρωμα»
έπί στίχων τοΰ Μαβίλλη,καί τοΰ κ.Έπιτροπάκη
μαθητου τής κ. Φωκά. Ό κ. Ξηρέλλης, έκτδς
τοΰ Βάγνερ, έτραγούδησε διά πρώτην φοράν
έν Άθήναις μονωδίαν έκ τοΰ «Άσκάνιο» τοΰ
Σάιν—Σάνς.
—Ή παρεπιδημούσα Ρωσσίς κόμησσα Μα
ρία ντέ Μορντοβτσέφ Καλεντίν, πρώην πρώτα
γωνίστρια τής Όπερας τής Πετρουπόλεως καί
τής Μόσχας, ήτι; καλείται ύπδ τών συμπατρι
ωτών της «Ρωσσική αηδών» διά τήν έξαιρετικήν δραματικής υψιφώνου φωνήν της έδωσε
συναυλίαν εις τά «'Ολύμπια» ικανού ένδιαφέροντος. Ή φωνή της γλυκεία καί τεχνική. Ετραγούδησε ρομάνς καί άριες 'Ιταλών καί Ρώσσων συνθετών, συνοδευούσης είς τδ πιάνου τής
δ. Ι’εράκη. Έξαιρετικώς ήρεσε τδ Σλαυϊκδν
μελαγχολικδν νανούρισμα τοΰ Ραχμανίνωφ καί
ή Μαζούρκα έπί Πολωνικού έθνικοΰ άσματος
γραμμένη, ήν έψαλε
Πολωνιστί. Ό κ.
Σοΰλτσε έπαιξε μίαν Romance τοΰ Μπετόβεν.
— Ό νέος καθηγητής τοΰ Ωδείου ’Αθηνών
κ. Naudin έδωσε recital πιάνου μέ πρόγραμ
μα περιλαμβάνον δύο μπαλλάντες τοΰ Σωπέν,
τδ Prelude, άρια καί Final τοΰ Φράγκ, δύο συν
θέσεις τοϋ Αίστ καί έργα νεωτέρων, τοΰ Μοσκόβσκη, Ντεμποσύ, Φωρέ, Ραβέλ, Σμίτ
καί Μαρσίκ. Ώς έκτελεστής δέν έφάνη αντά
ξιος τής προηγηθείσης φήμης του. ’’Εχει ένα
περίεργον μηχανισμόν είς τδ παίξιμόν του,
τδ όποιον ένίοτε ένθυμίζε: αυτόματον δργανον.
Έχει απλότητα, άλλ' δχι καί τέχνην.
—Τδ Κουαρτέττο Λυκούδη συνεχίζει καί έφέτος τήν έμφάνισίν του μέ άντικατάστασιν τοΰ
κ. Καζάζη διά τοΰ τελειοφοίτου κ.Μπαμιέρου.
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Έπαίχθη έν κουαρτέττο τδ Μπετόβεν, τδ όποιον
ύπελείφθη κάπως είς τδν χρόνον, έν κουαρ
τέτο τοΰ Μόζαρτ, άποδοθέν αύτό μετά πολλής
ακρίβειας καί έν κουΐντέττο τοΰ Σγκαμπάτι
τδ όποιον καί έξετελέσθη μέ συγχρονισμόν καί
ζωηρότητα, μέ τήν σύμπραξιν τοΰ κ. Μη
τροπούλου.
— Διά πρώτην φοράν τδΏδείον τώνΆθηνών
άπεφάσισε νά δώση δρατόριον. ή έκλογή του
δέ ύπήρξεν άρίστη, διότι έξέλεξε τδ Requiem
τοΰ Βέρδη, τδ όποιον ό Μπράμς άπεκάλεσεν
«αριστούργημα». Άλλοτε τδ Ωδείον Λόττνερ
έδωσε σειράν θρησκευτικών έργων μέ μόνην
τήν χορωδίαν, έν οίς τδ όμώνυμον Requiem τοΰ
Μόζαρτ, τήν Δημιουργίαν τοΰ Χάϋδν λίαν,έπιτυχώς. Ή Νεκρώσιμος Ακολουθία τοΰ Βέρδη
διά πρώτην φοράν ψάλλεται έν Άθήναις. Είνε
σύνθεσις μεγάλης έμπνεύσεως, παραστατική,
μία πνευματική τρικυμία καί συγχρόνως είς
ψυχικό; έξαγνισμός.Συντεθεϊσα έπί τφ θανάτφ
τοΰ μεγάλου ποιητοΰ καί πατριώτου Μαντσονι
έξετελέσθη τώ 1874 έν τώ ναώ τού Άγ. Μάρ
κου τοΰΜιλάνου προκαλέσασα ζωηροτάτηνέντύπωσιν, θεωρείται δέ μετά τής « Αϊοάς» καί τοΰ
«Φάλσταφ» ώς ή άρτιωτέρα έκδήλωσις τής
σπουδαιοτέρας έξελίξεως τοΰ μεγάλου τής Ιτα
λίας μουσουργού. Είνε έργον μάλλον δραματι.
κόν. Αρχίζει μέ τήν περιγραφήν τής ήμέρας
τής οργής κα’· τοΰ τρόμου διά τήν Δευτέραν
Παρουσίαν, μέ μίαν έντασιν πάθους μεγαλειώ
δους, διά νά καταλήξη είς λυρικήν έκφρασιν
κατανύξεως μ: τά αισθήματα τής συγγνώμης,
τής ικεσίας καί τής έλπίδος. Ή άντίθεσις δρα
ματικού πάθους καί λυρικής μυστικοπαθείας
τδ καθιστούν δύσκολον είς άπόδοσιν. Παρά
τάς φιλότιμους προσπαθείας τοΰ κ. Μαρσίκ
καί τήν ένίσχυσιν δΓ έπικουρικοΰ προσωπικού
τής χορωδίας," ής μετέσχον είς μέν τάς γυναι κείας" φώνάςΆτθίδες γνωσταί έρασιτέχνιδες είς
δέ τάς ανδρικά; οί καλύτεροι ψάλται τών έκκλησ. χορών, ύστέρησεν είς έκτέλεσιν, ήτις
απαιτεί πολυπληθή καί καλώς ήσκημένον χο ρδν καί μεγάλους μονωοούς. Ό χορός ήτο ανε
παρκής είς άριθμόν, ασθενής είς φωνάς., Εκ
τών σολίστ, άνωτέρα δλων άναμφισβητητως
ήτο ή κ. Ί’ριάντη (τδ γένος Κοτζιά) τής όποίας
ή μεταλλική, υποβλητική φωνή άριστα ήρμονίσθη είς τδ ύφος τής έκκλ. μουσικής. Τής κ.
Χοϊδά, ή φωνή είναι καλάλληλος μάλλον διά
μελόδραμα, δέν είναι δμως έπαρκώς καλλιερ
γημένη. Τού κ. Κοντογιάννη ή φωνή δέν
είνε ισχυρά, οί’αν άπαιτεί τδ έργον, είνε
δμως συμπαθής καί ακριβής ΊΙ δρχήστρα ήτο
είς τδ ίψος τοΰ έργου, μέ τήν κυριαρχίαν τών
πνευστών καί κρουστών δργάνων, άποδώσασα
τήν πνοήν τής δραματικής έμπνεύσεως. Έν
συνόλφ ύπήρξεν ή έκτέλεσις μία άξιέπαινος
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προσπάθεια, ήτι; δύναται νά άποβή άργότερα
ίκανοποιητικωτέρα, έάν συστηματοποιηθώ ή
διδασκαλία, δτε και θά είνε δυνατόν νά άκούσωμεντά Requiem τοϋ Παλλεστρίνι,τοΰ Βιττόpta, τοΰ Μόζαρτ, τοΰ Χερουβίνι τοϋ Μπέρλιοζ
καί τοΰ Μπράμς.
—Έδωσε τήν έτησίαν συναυλίαν του δ δια
κεκριμένος βιολονίστα; κ. Σοΰλτσε. Έξετέλεσε
μίαν σονάταν τοΰ Ταρτίνι. Τό αντάτζιο τοΰ
κονσέρτου τοΰ Μπάχ είς μι μεΐζον έπαίχθη μέ
πολλήν έκφρασιν ακόμη δέ ανώτερο; καί περιπαθέστερος έφάνη είς τό αντάτζιο τή; Σουϊτ
τοΰ Σίντινγκ. Ή συναυλία είχε τό έξαιρετικόν
δτι έπαιξε μικρά ορχήστρα έγχόρδων ύπό τήν
διεύθυνσιν τοΰ κ. Μαρσίκ άρμονικώτατα. Αί
Ελεγειακά’, μελωδία: ιδία τοΰ Ι’κρήγκ άπεδόθηοαν πολύ καλά.
— Ή τετάρτη συναυλία τής Στρατιωτικής
όΡΧήσ·ρα» περιέλαβε δύο μεγάλα; συμφωνία;
τήν Παθητικήν τοΰ Τσαϊκόφσκη κα1. τήν είς
σΐ έλασσον τοΰ Μποροντίν. ΊΙ ορχήστρα ύπό
τόν κ. Καλομοίρην φιλοτίμως προσεπάθησε νά
φανή άνταξία τών δυσκόλων έργων. Ό κ. Έπιτροπάκης έτραγούδησε δύο μονωδία; τοΰ Μπι ζέ, μίαν άπό τήν Κάρμεν καί τήν άλλην άπό
τούς Άλιεϊς μαργαριτών.
— Πλουσιώτατον τό πρόγραμμα τή; Β'. συ
ναυλίας τής ’Αθηναϊκή; Μανδολινάτας, μέ
συνθέσει; Χαΐνδελ, Ροσσίνι, Μπιζέ, Μοσκόφσκη
τοΰ Σαμάρα καί δύο νέα'Ελλ. δημώδη άσματα,
τά όποία έτραγούδησε συνοδεία τής ορχήστρα;
ή δις Ρουμπέν, διπλωματούχος τοΰ Ωδείου.
Τής συναυλία; μετέσχον αί δεσπ. Θεοφιλά,
Στερογιάννη και Σακελλαρίδου.
— Κατά τήν β'. συναυλίαν ΙΙάλμα—Μπουστιντούϊ άπεδόθη μέ ζωηράν έκφρασιν μία σο
νάτα τοϋΜπράμς καί ήμακρά συνάτα τοΰ Lekeu
— Είς τήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου δ συμπαθή;
βιολιστή; κ. Γ. Χωραφά; έδωσε συναυλίαν
καθ’ ήν έξετέλεσε -ιέ δεξιοτεχνίαν τό δυσκολώτατον Κονσέρτο (άρ. 2) τοΰ Βενιάφσκη άπο
δώσα; άριστα ιδίως τήν Romance καί τό ακόμη
δυσκολώτερον Κονσέρτο (άριθ. 2) τοϋ Μάξ
Μπρούχ, τό όποιον διά τάς τεχνικάς δυσκολία;
σπανιώτατα παίζεται. Έπαίχθη και τό Καουρτέττο τοΰ Μόζαρτ εις μι μεΐζον από τοΰ κ. Χω
ραφί καί τών κ. κ. Κούλα, Άλμπέρτη καί
Τζουμάνη.
— Κατά τήν β'. συναυλίαν τοΰ Καουρτέττου
Σοΰλτσε έξετελέσθησαν άρκετά έπιτυχώς τρία
qnatuors: τοΰ Χαϊδν, τοΰ Μόζαρτ καί τοΰ
Γρήγκ.
— Ή καθηγήτρια τοΰ άσματος δ. Γεννάδη
κατά τήν έφετεινήν συναυλίαν της παρουσίασε
τΡ*ϊ; μ«θητρίας, τάς όποιας έδίδαξε μετά πολλοΰ ζήλου, τά; δεσπ. Μ Ααλάουνη, ή όποία
έτραγούδησε τήν μονωδίαν τή; Άιδά; καί έν
δυσκολώτατον μέρος τοΰ «Σεγκύρ» τοΰ 1‘έγερ,
τήν δ. Άλεξ. Τάντη καί τήν δ. Ίσμήνην
Ατσλεϋ. Ό κ Βάθη;, μαθητής της έπίσης,
έδειξε γλυκεΐαν φωνήν ύψιφώνου.
— Κατά τήν τετάρτην συμφωνικήν συναυ
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λίαν τής δρχήστρας τοΰ Έλλ. Ωδείου, ή ορ
χήστρα έπαιξε διευθύνοντος τοΰ κ. Καλομοίρη
τήν 8ην συμφωνίαν καί τήν Εισαγωγήν είς τήν
Αεωνόραν» (άρ. 3) τοΰ Μπετόβεν. ΣολΙστ ή
δ. Γεωργά, ή όποια έτραγούδησε συνοδεία ορ
χήστρα; τήν άρια Ah'. Perfido τοΰ Μπετόβεν
καί ή δ. Ίρις Χέλμη, ή όποια έπαιξε τό γνω
στόν Κονσέρτο διά βιολί και ορχήστραν τοϋ
Ι’κόλτμαρκ. Ή δ. Χέλμη άπόφοιτος τής Ecole
<les Maitres τή; Βιέννη; έπαιξε πολύ περιωρισμένα. Τό πλέον ένδιαφέρον μέρος τής συναυ
λίας ήτο ή έκτέλεσις δύο συνθέσεων δι’δοχήστραν έγχόρδων τοϋ κ.Λιάλιου δστις καί διηύθυνε αυτήν διά πρώτην φοράν έμφανιζόμενος
ώς διευθύνων όρχήστραν, μέ πολλήν σοβαρό
τητα κα1. χωρίς υπερβολάς.
Ή Reverie έχει πολλήν αισθηματικότητα
καί κάποιο χρώμα Ελληνικό· ίσως θά έπρεπε
μόνον νά ήτο συντομωτέρα.Έ Σερενάτα χαρι
τωμένη, γοργή, μελωδική, ήρεσεν έξαιρετικώς,
έπαναληφθεΐσα. Άμφότεραι αί συνθέσεις είναι
άπλαΐ, λεπταί καί δι’ αυτό ή ένορχήστρωσις
δέν είχε τίποτε έξαιρετικόν. Ό κ. Λιάλιος,
συνθέτης πολύ μετριόφρων, έχει έργασθή μετά
πολλής έπιτυχίας· είς τά έργα του διαφαίνεται
μία άτομικότη; καί ειλικρίνεια,ή δέ τεχνική του
νεωτεριστική.
—Σπανία; δεξιότητο; έκτελεστής άνεδείχθη
εί; τό recital πιάνου τό όποιον έδωσεν ό Πολω
νό; καθηγητής έν τώ Ώδείφ Ροστόβ καί διευ
θυντή; τή; Αύτ. μουσική; σχολής Ταϊγανίου κ.
Βαλδεμάρ Φρήμαν. Αίσθημα καί δύναμις, ευ
χέρεια καί παραστατικότης, συνοδευόμενα άπό
μίαν άφελή μετριοφροσύνην είνε τά χαρακτη
ριστικά τοΰ παιξίματός του. “Εχει πρό; τούτοι;
αισθητικότητα και είνε έκτελεστής θετικός,
άνευ ύπερβολών. Τό πρόγραμμα έκλεκτότατον μέ δυσκόλους συνθέσεις Έπαιξε τήν
σονάταν τοΰ Μπετόβεν (έργ.81) τήν Φαντασίαν
«δ Ταξειδιώτης» Σοΰμπερτ-Λίστ πέντε συνθέ
σει; τοΰ Σοπέν, έν οίς τήν Φαντασίαν, τής
όποία; τό Νανούρισμα άπέδωκε θαυμάσια καί
μέ μεγάλην έλευθερίαν, τήν Πολοναίζ μέ
μίαν άπόδοσιν αριστοτεχνικήν, τόν θάνατον τή;
Ιζόλδης — δυσκαλώτατον είς έκτέλεσιν — τοΰ
Βάγνερ Αίστ καί τό Μεφιστό-- βάλς τοΰ Αίστ.
— Ό πολύ; Καίσαρ Τόμψων, ό διάσημο;
Βέλγος βιολιστής, μολονότι 63 έτών έξακολουθεΐ τά; καλλιτεχνικά; του περιοδεία;. Ή σημε
ρινή του έμφάνισι; δέν έδειξε καμμίαν διαφο
ράν μέ τήν πρό εικοσαετίας, δτε είχε έλθη εί;
τά; ’Αθήνα;. Μορφή καλλιτεχνική κα1. συμπαθεστάτη, ψυχή ευαίσθητος, εί; τό πολύτιμον
βιολί του—γνήσιο; Στραντιβάριος, άξίας 200,
000 φρ. — έδειξε τήν μοναδικήν δεξιοτεχνίαν
καί τό βαθύ αίσθημα του εί; τά; δυσκολοτέρας
τών συνθέσεων. Είς τήν συναυλίαν (recital) έξε
τέλεσε μέ άπαράμιλλον τέχνην καί αίσθημα,
χωρίς καμμίαν έξεζητημένην προσπάθειαν, τό
μακρον καί δυσκολώτατον πρόγραμμα, μέ μίαν
απλότητα καί γαλήνην ήτις βαθέως συγκινεΐ.
Αίπερισσότεραι συνθέσεις ήσαν κατά διασκευήν

ίδικήν του, ήτι; τά; καθίστα δυσκολώτερα; άκόμη. Ήσαν αύταί, αί προκαλέσασαι τόν θαυμα
σμόν, ή Follia τοΰ Κορέλλι, δύο Σλαυϊκοί χο
ροί τοΰ Δβόρακ, ή σπουδή δι’ οκτάβες τοΰ Σο
πέν. Ή ώραιοτάτη άλλά καί μέ πολλά; τεχνι
κάς δυσχερείας aria τοΰ Γκόλντμαρκ άπεδόθη
άριστοτεχνικά. Μία romance καί beurceuse τοΰ
Σίντιγκ, τό Impromptu τοΰ Σοπέν, δ ’Ανατολι
κός χορός τοΰ Ρουβινστάϊν-Τόμσον καί δύο άλλα
παιχθέντα έκτό; προγράμματος ή Μαζούρκα
τοΰ Σοπέν καί τό Νανούρισμα τοΰ Σιμόν συνεπλήρουν τό πρόγραμμα. Έν τέλει έπαιξεν δ
διάσημο; βιολιστή; μίαν ίδικήν του σύνθεσιν
• Pasacaglia» Ό Τόμσον παίζει χωρίς νά έπιδεικνύη τά; δυσκολίας, ώ; νά μή ύπήρχον
τοιαΰται· υπέροχο; ιδίως εί; τά; διπλά; νότα;,
είς άς υπερβάλλει καί τόν Γιόαχιμ κα1. τόν Σα
ραζάτε. Πότε γλυκύ; καί εύγενή; ό ήχο;, πότε
θερμόν κα1. συναρπάζον temperament.
— Τό Μουσικόν Βέλγιον καί ε’.δικώτερον ή
Λιέγη, άντεπροσωπεύθησαν κατά τήν έ'κτην
συναυλίαν τής συμφωνικής ορχήστρα; τοΰ πα
λαιού ’Ωδείου, τήν όποιαν έλάμπρυνεν ή συμ
μετοχή τοΰ Τόμσον. Έπαίχθησαν έργα τών
Βέλγων Φράγκ καί Γιόνγκεν, μετέσχεν ό Βέλ
γος κ. Τόμσον, διηύθυνε τήν όρχήστραν δ Βέλ
γος κ. Μαρσίκ, τοΰ δποίου κα1. συμφωνικόν
ποίημα έξετελέσθη άπό τήν όρχήστραν. Τό
δλον πρόγραμμα έκλεκτότατον καί πολύ δύ
σκολον. Τό πρώτον μέρος άπετέλεσεν ή καί
πέρυσι παιχθεΐσα συμφωνία τοΰ Φράγκ.Τό δεύ
τερον μέρος ήρχισε μέ τό Κονσέρτο τοΰ Μπε
τόβεν είς ρέ μεΐζον ή Λυδία λίθος δι’ ένα βιρ
τουόζον βιολιστήν. Ή άπόδοσις του άπό τόν μέγαν καλλιτέχνην ύπήρξεν υπέροχος. Έθαυμάσθησαν τά μεγαλοπρεπή candilena τοΰ πρώ
του μέρους, ή διαύγεια τοΰ ήχου εί; τό Ααργκέτο, ή ρυθμική ζωηρότη; τοΰ Rondo, ή τεχνικωτάτη cadenza τοΰ έκτελεστοΰ, δι’ής διήνθισε
καί ένεψύχωσεν τήν έμπνευσιν τού μεγάλου
μουσουργού. Έξοχος ή άπόδοσις τοΰ ’Αντάτζιο
τοΰ β'. κονσέρτου τοΰ Μπρούχ, απαράμιλλο; δέ
άνεδείχθη ιδιαίτατα είς τό «Νόν πιοΰ μέστα»
τοΰ Παγανίνι. "Ολα; τάς τεχνικάς δυσχερείας
ύπερέβαλλεν ή δοξαριά του, ήτις μέ μίαν άσύγκριτον ευχέρειαν ένεφάνιζε τά; παραλλαγάς.Αί
θυελλώδεις έπευφημίαι τοΰ άκροατηρίου τόν
ήνάγκασαν νά παίξη έκτός προγράμματος τό
Adagio άπό τό Concerto τοΰ Vieutemps.
Τό συμφωνικόν ποίημα τοΰ κ. Μαρσίκ είνε
μία έμπνευσι; σφριγώσης νεανικής ζωής, ευφαν
τάστου δρμής μέ μίαν ώραίαν ένορχήστρωσιν.
Είς τό τέλος έπαίχθη μία φαντασία τοΰ Γιόνγ
κεν, τού μεγαλειτέρου τών ζώνιων Βέλγων συν
θετών, μία έκδήλωσι; τής αισθηματική; δσον
καί ήρωική; ζωής τής Λιέγης.
Κατά τό διάλειμμα, ό Βασιλεύ; άπένειμεν
είς τόν κ Τόμσον τόν Ταξιάρχην τού τάγμα
τος Γεωργίου Α'.
— Τό Κουαρτέττον llirsch άποτελούμενον έκ
τών κ. κ. Χίρς (τοΰ ’Ωδείου τής ΙΙάργα;, α'.
ζίολί) Στεφανάτι (β'. βιολί) Καπόνι (βιόλα) άμ·

12

φοτέρων τοΰ ’Ωδείου τής Βολωνίας καί Ντιλέττ1
τοΰ Ωδείου τή; ΙΙάργα; έπαιξε τρία κουαρτέττα : τοΰ Δβόρακ, Μόζαρτ καί Μποροντίν
ένώπιον άοαιοΰ δυστυχώς άκροατηρίου. Οί έκτελεσταί διεκρίθησαν διά τήν ομοιογένειαν καί
τήν άκριβή άπόδοσιν.
—Υπέρ τών Ποντίων προσφύγων ή δεσπ.
Μαρία Μεσολωρά έδωσε συναυλίαν συμμετοχή
τών κ. κ. Άχ Παπαδημητρίου καί Δ. Μητροπούλου. Ή δεσπ. Μεσολωρά ή; ή φωνή ήτι;
διακρίνεται διά τήν τονικήν άκρίβειαν καί εύγένειαν έξελίσσεται ίκανοποιητικώ;, έτραγού
δησε μέ μεγάλην έπιτυχίαν μονωδίαν έκ τή;
Ίφιγενεία; έν Λύλίδι τοΰ Γλύκ, τό Θλιβερό
τραγούδι τοΰ Δυπάρκ καί τά ΙΙεθαμένα φύλλα
τού Ντορέ μέ πολύν ρωμαντισμόυ. Ό κ. ΙΙαπαδημητρίου έκτό; τής καί πρότερον παιχθείσης σονάτα; τοΰ Gaillard, απέδωσε μέ πολύν
τέχνην τό adagio τού Σοπέν.
— Ή δεσπ Σπκνδωνίδου έπειτα άπό άρκε
τόν καιρόν, ένεφανίσθη έν συναυλία ήν έδωσε
πρός έπίδειξιν μάλλον τής διδασκαλία; της
κατά τό σύστημα τού καθηγητοΰ τη; Lcschctizky. Ή δεσπ. Σπανδωνίδου έπαιξε μίαν σονά
ταν τού Μπράμς μέ πολλήν ευχέρειαν καί
μίαν τοϋ Σοπέν μέ δύναμιν μάλλον ύπερβολι
κήν. Ώ; πρός τάς μαθήτρια; της δεσποινίδας
άδελφάς Δόγκα καί Κύρτση ήτο πρόωρο; ή
έμφάνισίς των. Καλυτέρα σχετικώς ήτο ή δ.
Άγγ. Άναγνωστοπούλου, ή όποία έπαιξε τού
Φράγκ τό Prelude Choral et Fugue άρκετά
καλά.
— Είς τήν έν τφ Δημοτικφ θεάτρφ δοθεΐσαν
συναυλίαν της (recital) ή κ. Νίνα Φωκά έτρα
γούδησε έκτός Γαλλικών ασμάτων καί άσματα
Ελλήνων σννθετών άτινα κατελάμβανον όλόκληρον τό β' μέρος τοΰ προγράμματος. Ή
στοργή αύτή τής κ. <1>ωκά ή πλειστάκις έκδηλωθείσα πρός τήν Έλλ. μουσικήν είνε άξια
πολλής τιμής. Έτραγούδησε τό «Δέν θά ξεχάσω· τού κ. Ί αρούδα, τό «Κέντημα» τού κ.
κ. Σακελλαρίδου, τήν «Μπαλλάνταν» τοΰ κ. Γ.
Λαμπελέτ καί «Μετανοιώματα» τού κ. Ριάδη.
— Ή συναυλία τού κ. Σ. Φαραντάτου ήτο
άληθινή μουσική άπόλαυσις. Δέν κουράζεται
ποτέ δ άκροατής, εί; κάθε δ' έμφάνισιν καί
νέαν παρέχει εύκαιρίαν έκτιμήσεως Πρέπει νά
ξεχωρίση τις άπό τό πρόγραμμά του τόν 'Οδοίπόροντού Σοΰμπρτ καί τήν Μπαλλάνταν τού
Σοπέν. Έπαιξε πρός τούτοις καί πέντε συνθέ
σει; τοΰ κ.Βάρβογλη, διακρινομένας διά τήν άνθηρότητα τοΰ ύφους καί τήν αρμονικήν άνάπτυξιν. Ό «Χορός τή; κούκλα;» ιδίως μέ τήν
αφελή ζωηρότητα καί ή «Ένθύμησι;» μέ τό
αγνόν αίσθημά τη; ήρεσαν πολύ. Ή συναυλία
έτελείωσε μέ τό Trio τοΰ Τσαϊκόφσκη,τό όποιον
άπεδόθη συμπράξει τών κ. κ. Λυκούδη καί
Παπαδημητρίου έν άψόγω συγχρονισμό).
— 'Ο καθηγητή; τής βιόλα; και διευθυντής
τοΰ Ωδείου Ροστώΰ κ. Ν. Αυγερινός, Κεφαλλήν
τό γένος, έδωσε συναυλίαν συμπράξει τοΰ κ.
Φρήμαν μέ έργα Ρωσσική; σχολής. Τό παίξι-
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μον του σοβαρόν, θετικόν, στερείται δμω; κά
ποιας έλευθερίας. Ήχος δοξαριού καθαρός.
-- ’Εξαιρετικήν έντύπωσιν ένεποίησεν ή
έμφάνισις τής Αποφοίτου τοΰ ’Ωδείου Γενεύης
δεσπ. Καίτης Παπαϊωάννου. Είς τήν συναυλίαν
της δοθεΐσαν ύπέρ τών δρφανών τοΰ πολέμου,
έπέδειξε τάλαντον άξιον λόγου. Σοβαρά καί εύ·
συνειδητός προσέχει μάλλον είς τήν μουσικήν
άπόδοσιν παρά είς τάς βιαίας δυναμικάς άντιθ-έσεις. Τήν ικανότητά της έδειξεν είς τήν
δύσκολον σονάταν τοΰ Σοΰμαν, είς τάς τρεις
πρωτας σπουδάς τοΰ Σοπέν κα1. είς τους περι
γραφικούς χρωματισμούς τοΰ Ντεμπυσσύ.

Τ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΧΥΙΜΜΙΚΤΑ

--Ή συναυλία τοΰ καΟηγητοΰ κ.Κιμ. Τριαν
τάφυλλου, ήτο μάλλον, κατά τδκαθιερωθέν άπό
τίνος σύστημα,έπίδειξις μαθητριών του,τών άρι
στων, είς τδ άσμα. Μετέσχον, έκτδς τής κ.
Γριανταφύλλου, αί κυρίαι Χοίδά, Σέλλα, Σκλη
ρού καί α: δεσποινίδες Μεσολωρά καί Άνδρεάδου, ως καί ιδιωτική χορωδία έκ μαθητριών
του αποκλειστικός άποτελουμένη. Τδ πρόγραμ
μα περιελάμβανε, έκτδς άλλων, τρία πολυφωνικά έργα τοΰ Φράγκ καί δύο άσματα τοΰ κ
Βάρβογλη.
Διά τάς κατά Μάϊον δοθείσας συναυλίας
θ·ά γραψωμεν είς τδ προσεχές τεύχος.

και

ΤΕΧΝΑΙ Τ’

την εμπνευσιν καί τήν τεχνικωτάτην ένορχήστρωσιν.
-- Και άλλη πολύτιμος Βυζαντινή τοιχογραφία
ΕΙς τήν Σμύρνην, τήν πατρίδα τοϋ αειμνήστου Πλά
κστεστραφη.
Μετά τό άγριον σοβάτισμα τών γραφών
τωνος Ροδοκανάκη, έτελέσθη φιλολογικόν μνημόσυτοϋ Άγ. Λαζάρου παρά τούς πρόποδας τοΰ 'Υμητ
νον ύπό τοΰ 'Ομίλου τών Φιλοτέχνων καϊ τής «Φίλοτού, τού Άγ. 'Ακίνδυνου παρά τόν Κηφισσόν, έμουνλογικής Συντροφιάς». Έν τή αιθούση τοΰ Λαϊκού
τζυρωθη
μέ διάφορα χρώματα ή περίφημος πλατυτέρα
Κέντρου ώμίλησεν ό κ. Μ. Ρόδάς διά τήν ζωήν καί
του Αγ. Γεωργίου τού Καβαλλάρη είς τόν 'Ελαιώνα.
τό έργον τοϋ συγγραφέως τοϋ Φλογισμένου ράσου,
Π 'Ελληνική Βουλή άπέστειλεν είς τό Παρίσι
διά τάς Βυζαντινός σπουδάς του καί άνέφερεν ανέκ
ΙΙεντελικον μάρμαρον διά τήν προτομήν τοΰ Ζάν Μοδοτα τών τελευταίων ημερών του.
ρεάς, η; άνέλαβε τήν άνέγερσιν έπιτροπή ’Ακαδημαϊ
—
«‘5 Γένοβαν τής Ιταλίας καθηγητής καί κών εχουσα έπί κεφαλής τόν Μπαρτοΰ.
'Ελληνιστής έκ τών δοκιμωτβρων κ. Giacomo Surra
— Άπέθανεν έν Άθήναις ό Μιλτιάδης ΙΙανάς διαμετέφρασεν έμμέτρως είς τήν Ιταλικήν τόν ύμνον είς κριθεις αλΛοτε ώ; δημοσιογράφος διά τήν βαθύτητα
τήν 'Ελευθερίαν τοϋ Σολωμοΰ καί θέλει προσεχώς της κρισεως, ώς διευθυντής τής έφημερίδος «Ίστρο;»
τόν δημοσίευση.
του Βουκουρεστίου καί ώς συνεργάτης Αθηναϊκών
— Άπέθανεν ό επίτιμος καθηγητής τοΰ Εθνικού εφημερίδων. Ό ΙΙανάς έξέδωκε τό Περιοδικόν «ΤέρΠανεπιστημίου καί επίτιμος Διοικητής τής Εθνική; ψις· τω 1859, τά «Πάρεργα· τώ 1864, πραγματείαν
Τραπέζης Στέφανος Στρέϊτ μετά μακράν νόσον. 'Ο
τ°“?9μ0ΰ Ιού
Αττικόν Ήμερολόγιον
αείμνηστος άνήρ οστις διεκρίνετο διά τήν νομομά- (1880—86—87) κατέλιπε δέ ανέκδοτα έργα κωμω
δίας, δράματα καί ποιήματα.
Οειαν καί τήν παρομιώδη ευγένειαν τοΰ χαρακτήρος,
ήτο προστάτης τοΰ τύπου, τόν όποιον ύπεστήριξεν
— Έν τώ Ζαππείω έγένετο έκθεσις έργων κοσμηείλικρινώς.
ματογραφισς, Ιχνογραφίας καί πλαστικής τών μαθηΝέα Ελληνίς καλλιτέχνις τοΰ πιάνου ένεφανί- ίων τοΰ Βαρβακείου Λυκείου, διδαχθέντων ύπό τοΰ
οθη έν Λοτδίνφ ή κυρία Ευρυδίκη Δρακώνη. Ούδί- I άλλου καθηγητοΰ κ. ΙΙίκ.
ποιε έγένετο λόγος έν Έλλάδι περί αυτής' έν τούτοις
— 'Ο Επαγγελματικός Σύλλογος Βόλου διεμαρτυαί αυστηρότατοι συνήθως ’Αγγλικοί κρίσεις είνε ευ ρηθη προς τήν Κυβέρνησιν διά τήν έπιτελουμένην
μενέστατοι. Μία έξ αΰτών άναφέρει ότι ή 'Ελληνίς διαστρεβλωσιν τής Έλλην. γλώσση; ένεκα τών νέων
πιανίστρια έξετέλεσεν τόσον θαυμαστά τάς συν αναγνωστικών βιβλίων τών σχολείων.
θέσεις τοΰ Σκριάμπιν, ώστε καί έκεΐ ποΰ δέν υπήρχε
— Τό έν Σΰρφ Λύκειον τών Έλληνίδων άπεφάσισε
μελωδία, κατωρθωσε μέ τήν τέχνην της νά προσθέσι) την ΐδρυσιν έκεΐ ’Ωδείου. Τό έρασιτιχνικόν τμήμα
ωραιότητα. Άλλος κριτικός γράφει ότι είς τήν τε- τοΰ αύτοΰ Λυκείου έδωσε δύο παραστάσεις.
τάρτην συμφωνίαν τοΰ Σκριάμπιν, ήτις θεωρείται
— Είς τό Άρνεμ τής 'Ολλανδίας έπαίχθη ή «Συμ
ίσαξία τής Άπασιονάτας τοΰ Μπετόβεν «έδειξε τόσην φωνία τή; Λεβεντιάς» τοΰ κ. Καλομοίρη. Οί ’Ολλαν
τέχνην έν συνδυασμφ πρός αίσθημα καί πνεύμα, ώστε δοί κριτικοί έξεφράσθησαν περί αυτής μετ’ ένθουαποτελεί μεγάλην τιμήν διά τήν πατρίδα της καί θά σιασμοϋ.
ήτο υπερήφανος οίοςδηποτε λαός ένεφάνιζε μίαν τοι— Έν έστερίδι έν τώ μεγάρφ τής κ. Σοφίας Σχλήαύτην καλλιτέχνιδα». Ή κ. Δρακώνη ένεφανίσθη έν
μαν
καί αργότερα έν απογευματινή τή; 'Εταιρείας
συναυλία δοθείση ύπό τοΰ Ρώσσου συνθέτου Σκριάμ
τών Θεατρικών συγγραφέων ένεφανίσθησαν κατόπιν
πιν, δστις συγκρί,εται μέ τόν Μπάχ καί Μτράμς.
— Άπέθανεν έν Καρυαϊ; τής Ζακύνθου δ δόκιμος επταετούς σπουδής εϊς τό Concervatoir τώνΐίαρισίων
σατυρικός ποιητής Ιωάννης Κολόνιας, διευθυντή- αι νεαροί καλλιτεχνίδε; άδελφαί Αλεξάνδρου (Καστριώτου). 'Η πρώτη έξ αυτών δεσπ. Φωφώ, πτυχιοΰτοϋ «Κουτούζη. καί έκδοτης πολλών έργων.
χος,
έτραγούδησε μέ πολλήν έκφρασιν τραγούδια τοΰ
ι> ~
Πλ“,''ε1ιΙ'Ο Φρήμαν καθηγητής τοΰ Ωδείου Βιντάλ,
τοΰ Τσαϊκόφσκη, τοΰ Μασσενέ καί τό «Λα
I οστοβ, διωρισθη καθηγητής τοΰ Ωδείου ’Αθηνών.
γιαρνί»
κατά διασκευήν τοΰ κ Σπάθη. Ή φωνή της
— Εν Λιέγη έπαίχθη τό συμφωνικόν ποίημα τοΰ
κ. Μαρσικ ή «Πηγή.. Ό τύπος τή; Λιέγης έξαίρει μεταλλική, θωπευτική, άβίαστος,καί εύστροφος. Ακο
λουθεί τήν Γαλλικήν σχολήν τοΰ άσματος. Ή δευ-
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τέρα δεσποινίς Ζωή, μαθήτρια τοΰ Ιΐώλ Μουνέ απήγ
γειλε τό «Άστρο τοΰ Μυσσέ, ένα ποίημα τοΰ Ι’οστάν μέ μουσικήν ύπόκρουσιν, τόν Ζέφυρον τοΰ Ζαμακόϊς καί άλλα. Ή απαγγελία της έκφραστική, ζω
ηρά, πλούσια είς μεταλλαγάς, σεμνή, συγκινοΰσα, μέ
ρυθμικός κινήσεις προσαρμοζομένας είς τήν έννοιαν
τοΰ στίχου.
— Ύπεβλήθησαν είς τήν Βουλήν τά εξής νομο
σχέδια, σχετιζόμενα πρός τά γράμματα καί τάς τέ
χνας. ΔΓ αυτών :
Άπονέμεται σύνταξις είς τήν χήραν τοΰ ποιητοΰ
Σουρή έκ 401) δρ. μηνιαίος.
Παρέχεται πίστωσις 30,000 πρός πλουτισμόν τής
Δημοσίας βιβλιοθήκης τοΰ Λουβαίν δι’ εκμαγείων
έργων τής αρχαίας 'Ελληνικής Τέχνης.
Δίδονται είς τόν κ. Βλαχογιάννην 165,000 δρ. διά
τήν αγοράν Ιστορικών έγγραφων άτινα κατά καιρούς
ώς άχρηστα είχε περισυλλέξη- Τό ποσόν έθεωρήθη
υπερβολικόν κσί ζωηρά έξεδηλώθη έν τρ Βουλή και
τφ τύπφ άντίδρασις.
Ιδρύεται Έλλην. Πανεπιστήμιου έν Σμύρνη.
Ιδρύεται Παιδαγωγική Ακαδημία έν Άθήναις.
Συμπληρούνται οι νόμοι περί τοΰ 'Ιστορικού Λε
ξικοΰ τής Έλλην. γλώσσης, τής*Αρχαιολογικής Εται
ρείας καί τοΰ Βυζαντινού Μουσείου. Διά τοΰ τελευ
ταίου νομοσχεδίου χορηγούνται 60,000 πρός Αγοράν
τής ιδιωτικής συλλογής Κολυβά.
Προστατεύεται ί] πνευματική Ιδιοκτησία.
Γίνεται δέκτη ή δωρεά τοΰ κ. Ι’ρ. Μάνου πρώην
πρεσβευτοΰ κατόχου πολυτίμου συλλογής αντικειμένων
Σινικής καί ’Ιαπωνικής τέχνης, άξίας 500,000 δραχ.
παρεχομένου ίσοβίως αύτώ ώς Αντισταθμίσματος 500
δραχ. μηνιαίως.
Λαμβάνεται πρόνοια περί άναστυλώσεως καί συντηρήσεως άρχαίων Βυζαντινών καί Μεσαιωνικών μνη
μείων καί έργων τέχνης, συνισταμένης ειδικής υπηρε
σίας έν τφ Ύπουργείφ τής Παιδείας.
Χορηγείται πίστωσις 20,000 διά τήν επισκευήν
τών τοιχογραφιών τής Ακαδημίας.
Τά περισσότερα έξ αυτών έψηφίσθησαν.
— Τό Αρχαιολογικόν Συμβούλιον ένέκρινε αίτησιν
όμάδος πλουσίων Χίων οίτινες άνέλαβον τήν δαπάνην
τής άνελκύσεως τή; έν τφ λιμένι τής Χίου πυρποληθείσης κατά τό 1823 ύπό τοΰ Κανάρη Τουρκικής
Ναυαρχίδας.
- Έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ Πανεπιστημίου άνεγνώσθη ύ.τό τοΰ είσηγητοΰ κ. Μ. Εΰαγγελίδου ή κρίσις τοΰ έτησίου γλωσσικού Σεβαστοπουλείου διαγωνι
σμού, ού μετέχουν φοιτηταί. Διηγωνίσθησαν 8. Τό
θέμα ήτο «Τά χαρακτηριστικά τοΰ άληθώς εύγενοΰς
καί τοΰ κατά τύχην νομιξομένου τοιούτου». Έβραβεύθη ό φοιτητής I. Σκοιντρής. Έπηνέθησαν ή φοι
τήτρια Σταυρούλα Μαρκέτου καί ό φοιτητής Β Δούτσαρης, απόντες τής φιλολογίας.
— Τήν 10 Μαΐου έγένετο έν τ[) αιθούση έορτών
τής Σιναίας ’Ακαδημίας ή Απονομή τοΰ Έθν. 'Αρι
στείου διά τό έτος 1919. Διά πρώτην φοράν, ή άπο
νομή ήτο διπλή : Αριστείου Λογοτεχνίας καί Ζω
γραφικής. Παρίστατο ό Πρωθυπουργός, τινές τών
ύπουργών, οί άριστειοϋχοι, καί ποικίλος κόσμος.Λό
γιοι ολίγοι, κυρίαι πολλαί. Ό κ. Πολέμης ώς ειση
γητής τής κριτικής έπιτροπή; ανέλυσε τό έργον τοΰ
κ. Γρυπάρη, άναγνώσας καίδύο-τρία ποιήματά του.
Έπήνεσε τήν πρωτοτυπίαν τής έμφανίσεως καί τήν
παραστατικότητα τοϋ στίχου, άλλ’οχι καί τήν έν τοΐς
ποιήμασι τοΰ τιμηθέντος ποιητοΰ χρήσιν μεσαιωνικών
λέξεων α'ίτινες έχουν πρό πολλοΰ περιπέση είς άχρηστίαν καί λήθην. Ήκούσθη ό κ. Πολέμης μετ’ έν-

διαφέροντος διότι είχε σφοδρώς έπικρίνη τόν κ. Γρυ
πάρην άμα τή εμφανίσει τών βραβευθέντων ήδη
ποιημάτων του.
Ό κ. Ζ. Παπαντωνίου είτα μέ ϋφος ζωηρότατου
καί Αξιωματικόν είς γλώσσαν μικτήν έξεθείασε μέ
πολλήν ύπερβολήν τό έπαναστατικόν έργον τοϋ κ.
ΙΙαρθένη, συνόψισα; όσα είχε διά μακρών γράψη
διά τήν έκθεσιν του. Έβυθοσκόπησε τήν εσωτερικό
τητα τής ψυχής τοϋ καλλιτέχνου, ό όποιος ούτε κλα
σικιστής είναι, οϋιε τήν τέχνην τής ’Αναγεννήσεως
στέργει, ούτε τοϋ ιμπρεσιονισμού πιστός είνε. Έπετέθη κατά τής ισορροπημένη; ήρεμίας τών μεγάλων
ζωγράφων διά νά έναγκαλισθμ τρυφερώτατα τάς ίδεαλιστικάς έκκεντρικότητας μερικών νεωτέρων ά
νισορρόπων. Τόν έξεθέιασε ώς υποκειμενικόν ζωγγάφον, έξερευνώντα τόν έσωτερικόν κόσαον καί μεταγγίζοντα έπί τή; όθόνη; τάς ψυχικά; ιδιότητας.
Τήν τέχνμν ώρισεν ώς «τό καθρέφτισμα τής συγκινήσεως τοΰ ανθρώπου μέσα στήν αδιαφορία τή; φύ
σεως ».
Ό ύτουργός τή; ΙΙαιδείας κατόπιν μετά σύντομον
προσφώνησιν άνήρτησεν είς τόν λαιμόν τών τιμηθέντων κ, κ. Γρυπάρη καί ΙΙαρθένη τό μετάλλιον.
Ό κ. Γρυπάρη:, συγκεκινημένος διά τήν Απρόο
πτον τιμήν, άφοΰ ηύχαρίστησε τούς τιμήσαντας αύτόν
ανέλυσε τό έργον τοΰ άποθανόντος άριστειούχου Γ.
Σουρή κυρίως ώς στιχουργοΰ τοΰ «Ι’ωμηοΰ» μέ κά
ποιαν έπιφύλαξιν. Έτόνισεν ότι ήτο ό γνήσιος άν·
τίπρόσωπος τής εποχής του, ό φωνογράφος τή; λαϊ κής ψυχής διά μέσου τών εθνικών πσριπετειών καί
τής κοινωνικής έξελίξεως. Δέν έκρινεν τό άλλο — άνώτερον ποιητικώς — έργον, τοϋ φιλοσόφου καί εϊρωνος ποιητοΰ τών ποιητικών συλλογών του.
Ό κ. ΙΙαρθένη; μέ πολλήν συστολήν έξέθηκε σκέ
ψεις καί άφορισμού; περί τών τάσεων τής νεωτέρας
ζωγραφικής τέχνης πλέξας τό έγκώμιον τής διακοσμητικής.μέ τήν πλήρη έλευθερίαν έκφράσεως, μέ τήν
άναζήτησιν ύποβλητικής ώμορφιάς τών σχημάτων
καί κινήσεων. Έπέκρινε τόν Ακαδημαϊσμόν, τήν άντιγραφήν τής φύσεως. Τήν ζωγραφικήν ώρισε ώ; « τήν
μεταφοράν τών σκορπισμένων στοιχείων τοΰ άπειρου
σέ μία λογική τάξι» (!) Οί δμοϊεδεάται τοΰ κ. Ι1αρ·
Οένη ζωγράφοι «πλάθουν και συμμαζεύουν τή μορφή
είς έπίπεδα καί μάζες ουσιώδεις (!)
Κατά τήν τελετήν, ήτις έν τφ συνόλφ της ήτο ψυχροτάτη, παρετηρήθη ότι κάθε ομιλητή; ήκ ιλούθει
καί διαφόρους γραμματικούς κανόνας. Γλωσσική
Βαβέλ I
— Τό Λύκειον τών Έλληνίδων έδωσε τήν έτησίαν
εορτήν τών Έλλ, χορών μετά περισσοτέρα; έφέτος
επιτυχίας. ΊΙ εορτή είχεν όργανωθή συστηματικώτε ρον δι’ άναπαραστάσεως Αγροτικής πανηγύρεω; είς
Έλλ.χωρίον μέ χορευτάς χορεύτριας φερούιας ενδυ
μασίας διαφόρυιν μερών, μέ τραγούδια Έλληνικι·, τα
όποια έτραγούδησαν αί δεσπ. Φ. Πασχά).η καί X. Κυ·
ριαζή. Τήν σύγχρονον 'Ελλάδα διεδέχθη άναδρομικώς —ή Βυζαντινή, άντιπαρασταθεΐσα διά τοιχογρα
φίας, ωραίας πλαστικής είκόνος, φωτιζομένης δι’
έναλλαγής χρωμάτων μέ επτά Βυζαντινός δεσποί
νας κατά σχέδιον τής καλλιτέχνιδος κ Ελένης Γεωργαντή. είς ήν οφείλεται καί ή έπιτυχής έκτέλεσις. Ή
Αρχαία έποχή άνεπαρεστάθη διά τοΰ χοροΰ Νηρηΐδων, Καρυατιδών καί Πεπλοφόρων. Τήν εορτήν έποίκιλεν ή Απαγγελία τή; δεσπ. Κοτοπούλη, ένθουσιωδώς
έπευφημηθεισης. Άπήγγειλεν ένα μονόλογον έκ τής
«’Ιφιγένειας καί τήν «’Αράχνην», έθνικόν συμβο
λικόν ποίημα.
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γων. Άνέφερε τά περί τής έκ Βιτέρμπο τής ’Ιταλίας
καταγωγή; τής οικογένειας, καί έξέθεσεν ολόκληρον
τό γενεαλογικόν δένδρον αύτή;, δπερ δυστυχώς περιέ
Πρωτοβουλία ιής κ. Θεώνης Δρακοπούλου διωργανώθη έν τή αιθούση τοϋ Έλλ Ωδείου σειρά φίλοχει άρκετά κενά.
γογικών άπογειματιτών περί τών συγχρόνων'Ελλήνων
— Έν τή «Λέσχη τών Έπιβτημόνων» δ κ. Ήλίας
ποιητών. 'Ο κ. Λέανδρος Πα,λαμάς έξήτασε τό έργον
Αγγελόπουλος άνέλυσε τόν «ΙΙλοΰτον» τοΰ Άριστοτοϋ κ. Γρυπάρη καί ό κ. Ρήγας Γζόλφης τών κ. κ.
φάνοτς, άναγνώσας και διαφόρους σκηνάς κατ’ έμμε
Μαλακάση καί Πορφύρα. ΊΙ κ. Δρακοπούλου απήγ τρον αύτοϋ μετάφρασιν. Είς ι ήν διάλεξίν παρέστη
γειλε χαρακτηριστικούς στίχους των: τό Δάσος, τό Με
καί ό Βασιλεύς.
— Ό άνταποκριτής τοΰ Στεφάνι κ. Γ. Άντωνέλλι
σολογγήτικο καί τών Μπαταρίαν τοϋ Μαλακάση καί
πέντε ποιήματα τοΰ Πορφύρα έν οίς τό Ταξεΐδι ώμίλησεν είς τήν ’Ιταλικήν σχολήν περί τής εκατόνκαί τό Παραμύθι ΊΙ ομιλία τοϋ κ. Γκόλφη υπέρ τό ταετηρίδος τής γεννήσεως τού Βικτωρος Εμμανουήλ.
δέον μακρά καί αναλυτική έζούρασε' προσεπάθησε νά Έν τή αύτή σχολή ώμίλησεν ό διευθυντής αυτής κ.
άνευρη ομοιότητας τών δύο ποιητών, ήτις δέν είχε α Λέλλα Εέττα μέ θέμα : «"Εν βλέμμα έπί τή; άρχαίόνάγκην πολλών λόγων,δταν υπάρχουν αυτά τάποιήματα. τητος τής ’Ιταλίας»
— Είς τήν αίθουσαν τής 'Εταιρεία, τών Ωφελί
— Ό Γάλλο; καθηγητή; κ Ρουσέλ ανέπτυξε μετά
πολλή; λεπτότητος έν τή Γαλλ. σχολή τό έργον τοϋ
μων βιβλίων ό "Αγγλος λοχαγός κ, Γ. Τξάϊλς τοϋ Β
Κολλεγίου τοϋ Καΐπριτζ έκαμε σειράν έξ διαλέξεων Λεκόντ Χελίλ, ένδιατρίψας ιδία είς τ σπουδαιότεροιπερί τής συγχρόνου Αγγλικής φιλολογίας. Ωμίλησε έργον του «Τελευταία ένθύμησις». Ό εταίρος κ. Λ.
μέ ύφος επαγωγόν περί τών "Αγγλων μυθιστοριογράΡενοντέν έν άλλη διαλέξει ήσχολήθη μέ τό μυθιστό
φων καί ποιητών Ούέλς, Μπένετ, Κίπλιγζ καί Σιοου.
ρημα τής κ Γκύ ντέ Σαντεπλαίρ «Malencontre».
περί τών τελευταίων μυθιστορημάτων καί περί τού
— Έν συνεδρίρ τής Εταιρείας τών Κοινωνικών
καί Πολιτικών Επιστημών ό κ. X. Γληνός έκαμεν
’Αγγλικού τύπου.
— Έν τή Πρακτική Άρχ σχολή ό κ.Γ. Σωτηριάδης άνακοίνωσιν περί «Δημιουργικού Ιστορισμού· τής
έκαμε τέσσαρας διαλέξεις μέ θέμα : ΙΙαλαιά και νέα αγαθή; δηλ. έπιδράσεως τοΰ παρελθόντος έπί τής
περί Σμύρνης
συγχρόνου ζωής. Ή έπίδρασι; τού παρελθόντος άλ
— Έν τή> θεάτριο Κοτοπούλη ή όμάς τών «Νέων·
λοτε συντελεί είς τήν άρτιωτέραν δημιουργίαν νέων
έδωσε διαλέξεις φιλολογικής κριτικής. Πρώτος Ο αξιών και τοΰτο λέγεται δημιουργικό; Ιστορισμός,
μιλητής ό κ. Κλέων Παράσχο; άνέλαβε τό δύσκο ένφ άλλοτε παρακωλύει τήν προσαρμογήν τοΰ νεωλου έργον τής άναλύσεως τοϋ πολυσυνθετωτέρου τών τέρου πολιτισμού είς τάς άνάγκας Όύ παρόντος·
Γάλλων ποιητών Καμίλλου Μπωντλπιρ. Παρουσίασε Μετά τήν άνακοίνωσιν έπηκολούθησε ουζήτησις.
έμμετρους μεταφράσεις του μέ πολύ θάρρος γενομέ— Έν τή αιθούση τή; Άρχ. εταιρείας δ κ Λ. Μ.
νας προκειμένου π.ρί τών τελειότερων στίχων έξ ό Καλαποθάζης, διευθυντής τού γραφείου τοΰ τύπου
σων έγράφησαν είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Τόν πρό
έν τφ Ύπουργείι;» τών Εξωτερικών ώμίλησε περί
λογον τοϋ Γκωτιέ άπεκάλεσε βιαστικόν καί πρόχειρον τοΰ Βρεττανικοΰ τύπου μνημονεύσας ιδιαιτέρως τά
καί δμως έξ αύτοϋ έσταχυολόγησε τά ωραιότερα ση δύο κυριώτερα όργανα αύτοϋ. τόν «Πρωινόν Ταχυ
μεία τής διαλέξεως του. Ή δ Ζερβού απήγγειλε τά δρόμον καί τούς «Τάϊμς». Κατόπιν έξήτασε τήν περί
καλύτερα ποιήματα τοΰ Γάλλου ποιητοϋ. Ή άπαγ
Τύπου Αγγλικήν νομοθεσίαν έν μέσω τών ορίων τής
γελία της ύπήρξεν άνταξία τών ποιητάκον. ΊΙ δευ
όποία; ή ισχυρά αύτή ηθική δύναμις τής Αγγλίας
τέρα διάλεξις έγένετο ύπό τοΰ νεαρού ποιητοϋ κ.Τέ- κατόρθωσε νά καταστή παράγων δικαιοσύνης καί
λου "Αγρα (Ε Ίωάννου) πραγματευθέντος τήν ζωήν προόδου, διαφώτισα; καί έμπνεύσα; τήν άγάπην πρός
καί τό έργον τοϋ Ζάν Μωρεάς, τρίτη διάλεξις, ή του τήν ελευθερίαν καί τό ορθόν.
κ. Γιάννη Μηλιάδη διά τό έργον τού κ. Γρυπάρη μέ
— Έν τή αύτή Εταιρεία ό κ. Θαλής Κουιούπης
απαγγελίαν τής κ. Πούπα Κασιέρη- Τετάρτη ή τοΰ ώμίλησε περί τήςΓυναικός ώς κοινωνικού παράγοντος.
κ. Φ. Μιχαλοπούλου περί Παπαδιαμάντη. Πέμπτη ή Έτόνισε τήν άνάγκην τή; χειραφετήαεως τή; γυναιτοΰ κ. Λίνου Καρζή διά τόν ΙΙερικλήν Γιαννόπουλον κός καί τής παροχής είς αύτήν έστω καί περιωρισμέκαί τήν σύγχρονον άναγεννητικήν κίνησιν.
νης άρχικώς ψήφου Πρό τής διαλέξεως έκαμεν είσή
'Ο σκοπός τών διαλέξεων διαφωτιστικός τής αξίας γησιν ή κ. Αύρα Θεοδωροπούλου.
τών συγγραφέων είνε άριστος. Άτυχώς ή μαλλιαρή
—'<> έκ Παρισίων άφιχθεί; Γάλλος δραματικός
γλώσσα είς ήν γίνονται είνε μέγα έμπόδιον διά τήν ποιητής καί κριτικός Άλφρέδος ΙΙουαζά έδωσε τέσ
έπιτυχίαν τοΰ σκοπού.
σαρας διαλέξεις είς τόν «Παρνασσόν». Θέματα αυτού
— Είς τό Λύζειον τών Έλληνίδω/ έν συνεχεία τών ήσαν : ΊΙ Ελληνική ποίησις, ή Γαλλική ποίησις
φεμενιστιζών διαλέξεων ώμίλησαν ό κ. Δ Καραχάλιος μέχοι Λουδοβίκου ΙΔ'. ή άκμή τής Γαλλ. λογοτε
περί ιή; Γυναικός ώς δημιουργού τών πρώτων πολι χνίας κατά τόν ΙΖ' αιώνα καί ή Αναγέννησις τής
τισμών και ή εξ Αλεξάνδρειάς κ. Άθηνά Ι’ερμανοΰ. τραγωδίας έν Γαλλίρ.
Έν τφ αύτφ Λυκείφ ή καθηγήτρια τής 'ιστορίας
Ό κ. ΙΙουαζά θερμός φιλέλλην, είνε έκ τών συγ
έν τή ’Εμπορική σχολή κ. Άννα Σταματελάτου είς χρόνων Γάλλων ποιητών ό κυρίως ύπέρμαχος τοΰ
τρεις διαλέξεις περί Ρωσσιζής λογοτεχνίας ανέλυσε τά κλασικισμού Κατά τάς διαλέξεις του διήκουσα γραμμή
έργα τών ΙΙοΰσκιν, Γόγο?. καί Λερμοντώβ. Ή κ. Μ.
ήτο ή έξέλιξις τής έλλ ιδέας καί ποιήσεως καί ή έπίΜομφιρράτου ώμίλησε περί Σοπέν. Τήν ομιλίαν δρασις αυτής έπί τής Γαλλικής φιλολογίας. Ό κ.
συνώδευσαν εκτελέσεις άπό τάς δεσπ. Βασιλάκη καί ΙΙουαζά διακρίνεται ώς δραματικός συγγραφεύς Τών
Άνδρεάδου.
έργων του έρμηνευταί ύπήρξαν δ Μουνέ Σουλύ, ό
— Αί τελευταίοι διαλέξεις τής 'Εταιρείας τών Βυ Συλβαίν καί ή Μπαρτέ. Ό κ. Πουαζά έχει διασκευ
ζαντινών σπουδών ήσαν ή τοΰ άρχιμανδρίτου κ. Χρ. άσει πρός τούτοις τήν Αντιγόνην, τήν Ήλέκτραν,
Παπαδοπούλου περί τού Βυζαντίου καί τών Άγ. Τό τού; Κύκλωπας, εσχάτως δέ έγέιετο δεκτή είς τήν
πων τής Ιερουσαλήμ καί ή τοΰ κ Σοκόλη περί τών Γαλλ. Κωμωδίαν ή άρχάίκή του τραγωδία ή «Κίρ
Εμπορικών σχέσεων τής Έλλ Αυτοκρατορίας.
κη». ’Πτο υποψήφιος διά τήν έδραν τοΰ Ρο— Ό κ. Γ. Τυπάλδος ώμίλησε περί ΙΙαλαιολό- στάν έν τή «Γαλλ. Κωμωδία» αλλά δέν έψηφίσθη.
ΔΙΑΛΕΚΕΙΣ

Άμάντου, Βολίδου, Κεραμοπούλου, Κοντογιάνη, Πετροζοκκίνου καί Σωτηρίου,

Νεαι Εκδόσεις
Ό κ. Γ. Άσπρέας, ό γνωστότατος ιστοριογράφος
τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής τών παλαιοτέρων
χρόνων, είς τό μυθιστόρημά του Ή Κυρία τή; τιμή;,
συνδυάζει τήν έμπνευση- μέ τήν Ιστορίαν. Είς τάς
σελίδας τάς όποιας έμψυχώνει εις εΰγενής έρως,
ύπάρχουν ένδιαφέρουσαι περιγραφάί τών δρασάντων
κατά τήν βασιλείαν τοΰ "Οθωνος, χαρακτηρισμένοι
πιστώς. Τό έργον κοσμούν εικόνες.
.*

Ό εκδοτικός οίκος «Άγκυρα», ό πλουτίσας τάς
βιβλιοθήκας μέ τήν σειράν τών ώρ ιίων άναγνωσμάτων, έπανέλαβε τάς ένεκα τοΰ πολέμου διακοπείσας
εκδόσεις. Έκτόςτής άνατυπώσεως βιβλίων τινών έξαντληθέντων τελείως,ώς τό «Έκγλημα καλλιτέχνου» τοΰ
Δουμάυίοΰ (δεκάτη χιλιάς) καί ό «Άρχισηδηρουργός»
τοϋ Όνέ (έκτη χιλιάς) έξεδόθησαν τρία νέα τομίδια,
αί «‘Απογοητευμένοι» τοΰ άπογοητευμένου διά τήν
φίλην του Τουρκίαν Λοτί, τό ώραιότατον μυθιστόρη
μα τοϋ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Σερμπουλιέ Ό Κόμης
Κώστια, πλήρες δραματικού ενδιαφέροντος καί λεπτοτάτης ψυχολογικής παρατηρήσεως, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Κ Δυμητριάδου καί ή ι Παράνομος τοΰ
Κιτσεμαΐκερς. Ή «Άγκυρα», μέ νέον πρόγραμμα έρ
γασίας, ύπό νέαν διεύθυνσιν, μέ νέαν δρμήν διανοίγει
νέον στάδιον δράσεως, εϋρυτέρας καί έπωφελοΰς διά
τό αναγνωστικόν κοινόν τής μεγαλυνθείσης Ελλάδος.
¥

Είς τήν σειράν τών «Εκλεκτών έργων» τοϋ κ. Γ.
Βασιλείου έξεδόθη τό εκτενές διήγημα τοΰ κ. Κ.
θεοτόχη ι Κατάδικος·, Είνε μία δραματική περιπέ
τεια έρωτος, ένεκα τοΰ όποιου φονεύεται είς σύζυγος,
παλαίει ή γυναίκα θύμα τοϋ μοιραίου καί καταδικά
ζεται είς άθώος χάριν τής ιδίας γυναικός. Παρ’ δλην
τήν άπιθανότητα τής μυθιστορικής πλοκής, ήτις
δέν εξαντλείται είς τάς έπανειλημμένας έξομολογήσεις
τοΰ ένοχου, ύπάρχει κάποια αλήθεια είς τήν διαγρα
φήν τοΰ κοινωνικού περιβάλλοντος καί ζωηρά άπεικόνισις τών ψυχολογικών συναισθημάτων. Τό ύφος
τοϋ διηγηματογράφου είνε καλόν, άλλά τό λεκτικόν
πολύ μαλιαρόν, αί δέ σκέψεις τοϋ ήρωος. αφύσι
κοι, προϋποθέτουσαι άνωτέραν μόρφωοιν.
*

Ό βιβλιοπώλης κ. Ί. Κολλάρος έξέδωκε δύο ένδιαφέροντα βιβλία τοΰ κ. Λ. Γρ. Κομποϋρογλου.
Τά τοπωνομιχά παράδοξα, επεξηγητικά τών όνομαστών πόλεων καί τοποθεσιών ίδία|δέ προαστείων τής
Αττικής, διά τά όποια έχουν δοθή ποικίλοι αυθαί
ρετοι έρμηνεϊαι. Είνε τόσον εύρεϊαι αί Ιστοριογρα
φικοί γνώσεις τοΰ κ. Καμπούρογλου καί ή άγχίνοια
αύτοϋ, ώστε νά προκαλέσουν ζωηρόν τό ένδιαφέρον
τοΰ άναγνώστου, διαφωτιζομένου έπαρκώς. Τό άλλο
βιβλίον είνε τό Ριξόχαστρον, ήτοι 'ιστορικός οδηγός
τών Παλαιών Αθηνών. Είνε μία περιπλάνησις άνά
τήν Τουρκοκρατουμένην πόλιν, ώς σώζεται αυτή καί
ήτις είνε σχεδόν άγνιοστος είς τούς νεωτέρους Αθη
ναίους. Οί θέλοντες νά τήν έπιοκεφθοΰν δέν θέλουν
καλλίτερον οδηγόν άπό τό βιβλίον τοΰ κ. Καμπού
ρογλου, διανθιζόμενον άπό άφηγήσεις άνεκδότων καί
περιγραφών τής Βυζαντινής ζωής, καί τών πρό τής
άπελευθερώσεως χρόνων.
¥

«Χιαχά χρονικά·. Τεΰχος Δ'. Έκδοθέν δαπάνη
Ζ. Μιχαληνοΰ, έπιμελεία Κ. Άμάντου. Περιέχει με
λέτας σχετικός πρός τήν Χίον τών κ. κ. Άνδρεάδου,

Συνεχίζονται αί Λογοτεχνικοί εκδόσεις τοΰ κ. Ζηκάκη. Έξεδόθησαν είς β'. έκδοσιν ή ’Ασάλευτη Ζωή
τοΰ κ. Κ. Παλαμα μέ νεώτατον πρόλογον τοϋ ποιητοΰ άναλύοντα τό έργον του καί είς άλλον τόμον ό
"Υμνος τής Ά&ηνας καί τά «Μάτια τής ψυχής
μου·, πρό πολλοϋ έξηντλημένα.
Ύπό τοΰ αύτοϋ έκδοτου έξεδόθησαν ύπό τόν τί
τλον «Έχ τοΰ βίου τών Βυζαντινών· δύο διαλέ
ξεις τοΰ χ.Φαίδωνος Κουκουλε γενόμεναι έν τή σειρφ
τών διαλέξεων τής Εταιρείας τών Βυζαντινών σπου
δών έπηυξημέναι ήδηέν τφ έζδοθέντι βιβλίφ καί μετ’
εικόνων περί τού μοναχικού βίου κατά τόν IB'
αιώνα καί περί τού σχολικού βίου κατά τούς Βυζαν
τινούς καί τούς μετέπειτα χρόνους.
Ύπό τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου έξεδόθη ό έπί
τής πρυτανείας Γαζέπη άπολογισμός τής δράσεως
τοΰ Πανεπιστημίου εν τοΐς ί&νιχοΐς ζητήμασι,
ήτοι έγγραφα, προσφωνήσεις, άπονομή τιμών καί έκθέσεις τών έπιτροπών, αΐτινες μετέβησαν είς Άνατ.
Μακεδονίαν, Ευρώπην καί Αμερικήν.
Έπίσης έξεδόθησαν οί έπιμνημόσυνοι λόγοι τών
καθηγητών κ. κ. Παπαμιχαήλ καί Εΰαγγελίδου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρνΰ·εΐσα τώ 1841
Μειοχικόν κεφάλαιον δρ.

20.000.000

ΆποΟεματικόν

13.000.000

.

.

»

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχυρφ χρηματογρά.
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικοί έπιστολαί. — Καταθέσεις έν ό'ψει καί εις
ανοικτόν λ)σμόν.-^ Καταθέσεις έντοκοι. Ταμιευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.
0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αιακηρύττει οττ

έκτίθεται είς επαναληπτικήν μειοδοτικήν
δημοπρασίαν κατά τήν 25ην ’Απριλίου
έ. έ. ημέραν Σάββατον και ώραν 11 —12
π. μ. έν τφ Δημαρχικφ καταστήματι κα5.
ένώπιον τής Δημαρχιακής ’Επιτροπές ή
συντήρησις καί βελτίωσις τών κήπων καί
δενδροστοιχιών τής πόλεως συμφώνως τή
συγγραφή τής ματαιωθείσης δημοπρασίας
κατατεθειμένης έν τφ Άρχιτεκτονικφ τμήματι τοΰ Δήμου προς γνώσιν τών Ενδιαφε
ρομένων.
Ό Δήμαρχος
ϊπ. ΙΙάτσης
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—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί τοΰ έξωτερικού κα'1
αγοράζει, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
— Ιΐωλεϊ και αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους
ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
__ Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμίρ καί καταθέσεις
ταμιευ τηρίου.
— ’Εν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν έργασίαν, τραπεζιτικής έργασίας.
Γενικός Διευθυντή; :

I

Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΛΑΧΕΙΰΦϋΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
300, Ο

Ο, 00 3

ΤΗΝ 25 ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΠΡΩΤΗ ΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

800 όμολογίαι θά

κληρωθούν είς τό

κατά ομολογίαν, ήτοι έν δλφ

.

άρτιον μέ κέρδος 100 Δρ.

.

...

.

. Δρ.

800.000

20 όμολογίαι θά κληρωθούν μέ κέρδος 10.000 έκάστη, ήτοι έν δλφ

»

200.000

4 όμολογίαι θά κληρωθούν μέ κέρδος 25.000 έκάστη, ήτοι έν δλφ

»

100.000

2 όμολογίαι θά κληρωθούν μέ κέρδος 100*000 Δρ. έκάστη ήτοι
έν δλφ

.

...»

200.000

1 (Μία) ομολογία θά κληρωθή μέ μέγα κέρδος ένός εκατομμυρίου »

1.000.000

.

.

.

.

.

'Ολικά κέρδη τής πρώτης κληρώσεως

ΤΥΙΙΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» Η. Τζαβέλλα.— Οδός Άριστείδου 1.

Δρ. 2.300.000

